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PM för Svenska Rottweilerklubbens Utställning   

Söndagen den 3 mars i Jönköping 
Svenska Rottweilerklubben välkomnar till årets första specialutställning  

för rottweiler !  
 

 

Domare: Susanne Evers, hanar och Henrik Fuchs, tikar 
 
Bedömningen börjar klockan 09.00    Domaren dömer ca 15-20 hundar/timme. 
Vaccination och insläpp från klockan 08.00 . Medtag vaccinationsintyg,  
liggunderlag för hunden, eventuellt stol för föraren samt vatten och vattenskål.  
 

Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas  
ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska  
lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.  
 

Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i  

uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna  
meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.  
 

OBS! NUMMERLAPPAR DELAS UT VID 

INSLÄPPET!  
 

 

 

Hanar 4-6 mån 15 Tikar 4-6 mån 12 

Hanar 6-9 mån 5 Tikar 6-9 mån 6 

Hanar Totalt 20 Tikar Totalt 18 

    

 

 

 

Hanar  Tikar  

Juniorklass 6 Juniorklass  8 

Unghundsklass  4 Unghundsklass  3 

Bruksklass  5 Bruksklass  8 

Öppenklass  12 Öppenklass  13 

Championklass  5 Championklass  4 

Veteranklass  3 Veteranklass  1 

Hanar totalt:  35 Tikar totalt:  37 

 

Totalt anmälda hundar:  110 st 
 



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. 

 

KOM IHÅG ATT PLOCKA UPP SKRÄP, HUNDBAJS ETC. EFTER ER UNDER  
DAGEN!  
 

Servering finnes på plats! Medtag kontanter.  
Parkering får endast ske på anvisad plats. Parkeringsavgift 20 kr. 

Katalog  kommer att finnas till försäljning. 

Besök gärna PR-shopen som kommer att finnas på plats. 

Joppe&Co kommer att ha försäljning av hundartiklar och har också skänkt priser till BIR-och 

BIM-valp. 

Vår huvudsponsor är Royal Canin. 

 
 

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  
Mullsjö 4H- och Hästsportklubb 

Stora Bråared Ridsportcenter 
 
 

Från Falköpingshållet mot Mullsjö 
 

 Strax innan Mullsjö ligger det en bensinstation med en bil på taket på vänster sida, 
en liten bit längre fram en avtagsväg till Mullsjö norra åt vänster, ta in på den vägen ,fortsätt rakt fram, 

ni kör förbi Ryfors godis,Mullsjö åkeri.strax kommer en skylt Ridskola & Gravsjö, ta vänster där. 
följ denna väg ca, 4 km, ta inte av någonstans, ridanläggning på höger sida,två stora röda ridhus utmed vägen. 

 
 
 
 



Från Jönköping / Bottnaryd 
 

Ni kommer till en stor rondell " viprondellen ", från Bottnaryd ,ska ni rakt fram = 2.a avfarten till höger i rondellen,  
från Jönköping ta 1.a avfarten till höger i rondellen mot Mullsjö. ni kommer fram till en liten rondell, ni ska rakt igenom,  
det ligger en Statiol/Frendomack där, den ska ni ha på er högra sida hela tiden. kör ca, 200 m , skylt kommer, ridskola, 
Gravsjö,Björkhaga till höger.Sväng höger, ta inte av nånstans,följ vägen ca, 4km, ni kommer då fram till ridanläggning,  

två stora röda ridhus på höger sida.  
  

GPS koordinater till Stora Bråared Ridcenter. 
WGS 84 (lat, lon) N 57* 56.993', E 13* 52.852' 
WGS 84 decimal (lat, lon) 57.94989, 13.88087 

 

 
 

UPPLYSNINGAR UNDER UTSTÄLLNINGSDAGEN 

 
Frågor under utställningsdagen hänvisas till Iréne Jonsson 070-271 72 56 
 

 

 

Frågor inför utställningen skickas till utstallning@rottweilerklubben.se  
 

 

 

Varmt välkomna önskar Utställningskommittén! 


