
 

Välkommen till 
Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 17:e juli i samarbete med 

Chihuahua Cirkeln och Svenska Löwchen cirkeln 
Plats: Köping 

Sista anmälningsdag samt betalningsdag för anmälan är den 28:e juni.  

OBS, anmälan kan stängas tidigare då maxantal för utställningen är nådd.  

Utställningen kommer att utföras enligt SKK:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vissa domarändringar kan komma att göras beroende på antal anmälda per ras. 

Maxantal deltagande hundar är 280 och dagen kommer delas in i tidsblock med fastställda klockslag 
då insläpp sker. Endast 100 personer är tillåtna att vistats på platsen vid samma tidpunkt. När du 
anländer med din hund får du en inträdesbiljett som lämnas åter när du lämnar utställningsplatsen. 
Det finns endast ett begränsat antal inträdesbiljetter för att organisatören ska veta exakt hur många 
som finns på planen. Ingen publik tillåts, endast 1 handler per anmäld hund samt när hunden är 
färdigbedömd måste handler och hund lämna området för att bereda plats för nästa grupp. Inga tält 
tillåts på utställningsområdet. Handsprit kommer att finnas tillgängligt. I ringen måste samtliga 
deltagare bära munskydd. Publik accepteras ej. Vidare är det viktigt att bibehålla avstånd samt att 
funktionärer har rätt att avvisa folk som inte respekterar reglerna.  Förutsättningar för god 
handhygien kommer att finnas. 

Klasser och avgifter: junior (9-18 mån.), unghund (15-24), öppen (15 >), championklass: 370:- SEK, 
veteranklass (8 år >) 100:- SEK. (obs. inga valpar). 

Tyvärr finns ingen möjlighet att anordna valpbedömning, bästa junior-, unghund samt finaltävlingar 
för att kunna genomföra utställningen i enlighet med gällande restriktioner. 

Anmälan endast via formulär på SDHKs hemsida: www.sdhk.net  
 
Efter anmälan kommer du erhålla ett mejl med uppgifter för betalning. Först till kvarn gäller! 
 
DOMARE  

Carl-Gunnar Stafberg: Bichon Frisé, Bichon Havanais, Bolognese, Coton de Tuléar, Löwchen, 
Malteser, Pekingese, Fransk Bulldogg, Reservdomare  

Joachim Ohlsson: Chihuahua långhår, Russkaya Tsvetnaya Bolonka, Russkiy Toy långhår, Russkiy Toy 
släthår, Japanese Chin, Prazsky Krysarik, Reservdomare  

Jens Myrman: Mops, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabacon  

Carina Andersson-Rapp: Papillon, Phalène, King Charles Spaniel, Reservdomare  

Asta Maria Gudbergsdottir, Island: Chinese Crested Dog, Chihuahua korthår, Reservdomare 

Nummerlappar skickas ut via mejl. Alla hundar måste uppvisa giltigt vaccinationsintyg, Valpar under 
4 månader får ej vistas på utställningsplatsen. Det är utställarens eget ansvar att följa gällande 
regler och rekommendationer 

Vi hoppas på förståelse i dessa speciella tider och vi önskar alla lycka till. 

Frågor: Löfs konsult - E-mail: info@lofskonsult.se eller show@sdhk.net 

 


