
Välkommen till Uppsala Lördagen den 25 Maj 2013  
Plats: Uppsala Brukshundklubb 

 

PM för Svenska Rottweilerklubbens Utställning   
 

 

Domare: Inese Pablaka          

Ringsekreterare: Eija Lena  Hedberg & Peter  Fugelstad 

 

 
Bedömningen startar:         9.00               
Vaccination och insläpp från klockan  8.00 
Domaren dömer ca 15-20 hundar/timme. Samtliga valpar bedöms först.  
Hanar bedöms före tikar. 
Medtag vaccinationsintyg, liggunderlag för hunden, eventuellt stol för föraren samt vatten 
och vattenskål.  
Parkering   20  kr  
Katalog   20 kr. 
 
Servering finns  och  lite  senare  på  dagen även  en  grill. Medtag  kontanter.  
Besök  gärna vår  Pr-shop som  finns på  plats.  
För exteriörbeskrivning - kontakta PR-shopen. 
 
Joppe Hundsport & Co finns på  plats  och  har  försäljning  av  hundartiklar mm. 
 
Samtliga  foderpriser är skänkta  av  vår Huvudsponsor  ROYAL  CANIN 
 

.  
 

OBS! NUMMERLAPPAR  hämtas vid PR 

shopen. 

 

Valpar 

Hanar 4-6 mån 4   

Hanar 6-9 mån 5   

Tikar 4-6 mån 4   

Tikar 6-9 mån 4 Totalt:17 valpar  

 

Vuxna 

Hanar  Tikar  

Juniorklass 4 Juniorklass  10 

Unghundsklass  6 Unghundsklass  6 

Bruksklass 1  Bruksklass  2 

Öppenklass  10 Öppenklass  13 



Championklass  1 Championklass  1 

Veteranklass  2 Veteranklass   

Hanar totalt: 24 Tikar totalt: 32 

 

Totalt: 73 hundar 

 

PRAKTISK INFORMATION  
Enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser får valpar under 4 månader INTE vistas inom  
utställningsområdet.  
Det är inte tillåtet att bära kläder med hundnamn eller kennelnamn i utställningsringen. 

 

Ägare av avelshund/avelstik eller Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive 

avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp/uppfödargrupp och delta i 

avelsklass/uppfödargrupp samt  meddela till  ringsekreterare om  deltagande  önskas. 

 

VACCINATIONSBESTÄMMELSER  
Vi påminner om att utställaren är ansvarig för att deltagande hund har föreskrivna  
vaccinationer. Samtliga hundar som deltager eller vistas på utställningsplatsen skall vara  
vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: Hund under 1 år, lägst vid 10 veckors ålder. Hund  
över 1 års ålder, vid 1 år eller senare dock ej för mer än 4 år sedan. Så kallad förstagångs- 
vaccination skall vara genomförd minst 14 dagar innan utställningen. Vaccinationsintyg skall  
kunna uppvisas.  
 

ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFT  
Erlagd anmälningsavgift återbetalas endast  
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande  
b) vid domarbyte (gäller ej ändring i inofficiell valpklass)  
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva  
domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för  
d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har rätt att delta eller  
att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.  
Vid återbetalning tillkommer avgift om 40 kronor för att täcka administrativa kostnader.  
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid skada eller sjukdom.  
Hundägaren ansvarar för behandling av skada eller sjukdom som uppkommer i samband med  
utställning om inte utställningsbestyrelsen beslutar annat.  
Fullständiga regler kring återbetalning av anmälningsavgift, ansvar vid sjukdom, etc. se Svenska 

Kennelklubbens utställnings- och championatbestämmelser. 
. 

 

VÄGBESKRIVNING  

 
Uppsala Brukshundklubb       www.uppsalabrukshundklubb.se 
 
Stora Djurgården (Vårdsätravägen), 756 46 UPPSALA 

Från Stockholm 

Från E4:an, kör av mot Uppsala södra, avfart 186. Ta vänster i rondell och kör in på Kungängsleden, fortsätt 

ca 4 km. Fortsätt på Vårdsätravägen ca 2,5 km, i rondellen kör rakt fram. Efter ca 500 meter ta av höger mot 

Uppsala Brukshundklubb 

http://www.uppsalabrukshundklubb.se/


 
 
 

UPPLYSNINGAR UNDER UTSTÄLLNINGSDAGEN 

 
Frågor under utställningsdagen hänvisas till Helena Strömberg 070-146 76 72 
 

 

 

Frågor inför utställningen skickas till utstallning@rottweilerklubben.se  
 

 

 

Varmt välkomna önskar Utställningskommittén! 


