
 

 

PM nationell utställning DtK 2021-07-10 

➢ Vägbeskrivning 

Utställningen kommer att äga rum på idrottsområdet Lambohagen i 

Långshyttan. DtK kommer att sätta upp egna skyltar utöver den ordinarie 

skyltningen. Adress: 

 

Storgatan 26, 770 70 Långshyttan 

Parkering finns uppmärkt med vanlig ”P” skylt i anslutning till området. 

!! FUNKTIONÄRER OCH SPONSORER PARKERAR INNE PÅ OMRÅDET!! 

 

➢ Vaccinations/ID kontroll/Nummerlappar 
Vaccinationskontroll kommer att ske löpande med start kl 08:00 i enlighet med SKKs 

reglemente. ID kontroll kommer att ske på utställningsplatsen, chipläsare kommer att 

finnas på plats. Nummerlappar kommer att delas ut vid insläppet på området. 

Katalog för dagen kommer att finnas för köp till en kostnad av 20:-, betalning endast 

via Swish. Nummer kommer att finnas längst ner på sidan. 

 

➢ Domare/Bedömningsordning 
Domare för dagen kommer att vara: 

Eva Jönsson 

Anne-Catherine Edoff (Passiv Elev) 

Charlotta Melin (Elev) 

 

Domarna bedömer att ca 20-25 hundar kommer att bedömas per timme med start kl 

10:00. Inmätning kommer att ske kl 09:45. Bedömningen kommer att ske i följande 

ordning: 

 

➢ TAX, KORTHÅRIG KANIN, 1 

➢ TAX, KORTHÅRIG DVÄRG, 3 

➢ TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR, 11 

➢ TAX, LÅNGHÅRIG KANIN, 2 

➢ TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG, 13 (+1) 

➢ TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR, 9 

➢ TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG, 3 

➢ TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR, 19 

 

Tänk på att vara ute i god tid till både veterinärbesiktning och inmätning för att 

undvika köbildning. Valpar bedöms först i samtliga hårlag och storlek. 



 

 

 

➢ Priser 

 

Prisutdelningen och utdelning av vandringspriser kommer att ske i samband med BIS 

final. På grund av rådande pandemi så kommer kritiklapparna att läggas på ett bord 

där man får gå fram och hämta.  

 

➢ Övrig information 
Inne på området kommer möjlighet att köpa korv med bröd och fika. All handel 

kommer att ske med Swish på nummer: 

1233665908 
 

✓ Använd gärna munskydd/visir vid visning av hunden på bordet. 

✓ Sätt gärna upp tält, dock EJ på fotbollsplanen. 

✓ Ingen rastning av hundar på fotbollsplanen. 

✓ Ta upp efter era hundar. 

✓ Inga valpar under 4 månader får vistas på området. 

✓ Använd anvisad IN/UTGÅNG. 

✓ Respektera pågående pandemi. Håll avstånd! 

✓ Inne på dansbanan kommer det finnas en fotograf. Där ska ingen annan än 

utställningshundar befinna sig. Vänligen respektera detta. 

Sist men inte minst, packa ner erat bästa humör så ser vi till att vi tillsammans 

får en härlig dag i utställningsringen! 

 

Väl mött,  


