
Välkommen till Södertälje Brukshundklubb 
 Söndagen den 13 september 2015 

 

PM för Svenska Rottweilerklubbens Utställning   
 

 

 

Ring 1      Hanar 

Domare :    Gerard  O´Shea   

   

Ring 2  Tikar 

Domare :   Yvonne Bekkers   

  
 
 

Bedömningen startar:  09.00   
Vaccination och insläpp från klockan  08.00 
Domaren dömer ca 15-20 hundar/timme. 
Medtag vaccinationsintyg. 
Katalog 20 kr Ta gärna med jämna pengar. 
Besök  gärna vår  PR-shop som  finns på  plats.  
 
Samtliga  foderpriser är skänkta  av  vår Huvudsponsor  ROYAL  CANIN 
 
 

 

 

OBS! NUMMERLAPPAR   delas ut vid 

sekretariatet. 
Vaccinationskontroll kommer att ske med stickprov. 

 

 

Obs ! Vid konkurrensbedömning i samtliga klasser kommer den 

individuella bedömningen att göra ett uppehåll i den andra ringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanar 4-6 mån   4  st Tikar 4-6 mån    2 st 

Hanar 6-9 mån   9 st Tikar 6-9 mån    14 st 

    

Totalt  13  st Totalt    16 st 

 

 HANAR TIKAR  

Juniorklass    5  st Juniorklass    7 st 

Unghundsklass    3 st Unghundsklass    6  st 

Bruksklass    1 st Bruksklass    1 st 

Öppenklass    14 st Öppenklass    13  st 

Championklass    2  st Championklass    2  st 

Veteranklass    2 st Veteranklass    1  st 

Hanar totalt:   40 st Tikar totalt:    46 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. 

Ev. tält (inkl. linor) får inte stå närmare ringen än 3 m.  

 

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. 



 

 

 

 
Frågor under utställningsdagen hänvisas till Carina Nilsson 0760-77 76 73 
 

 

 

Frågor inför utställningen skickas till utstallning@rottweilerklubben.se  
 

 

 

Varmt välkomna önskar Utställningskommittén! 

 

Vägbeskrivning till Södertälje BK: 

Från norr - Stockholm: Fortsätt motorvägen mot Göteborg, ta av vid Södertälje V - 

trafikplats Vasa. Åk förbi Axa Sportscenter (på höger sida). Kör rakt fram mot centrum i 

rondellen. Vid nästa rondell, ta av vänster (skyltat Brukshundklubb). Därefter andra 

vänster (skyltat Brukshundklubb), alldeles vid en skola/dagis. Kör sakta - respektera 

hastigheten 30 km - genom villaområdet och ut på skogen ca 1,5 km. 

Från söder - Nyköping, Norrköping: Samma som ovan. 

Från väster - Strängnäs, Eskilstuna: Ta av första avfarten vid Södertälje V. Följ sedan 

beskrivningen ovan. 

KARTA  

Om du söker via hitta.se: "Olofsskog, Södertälje" eller "Gamla Enhörnavägen 66, 

Södertälje" i rutan "Var. 

Koordinater: 59.21102, 17.56959 

http://storage.hundpoolen.com/files/16d80454-d1d8-4f43-818d-91dc8f52235c/474f98cd-c00b-49fd-9fb8-4f6ed6c403704.jpg

