
PM till utställare 

Varmt välkomna till Degerfors Brukhundklubbs 
inofficiella utställning den 22 februari i Karlskoga 
Ridklubbs ridhus, Botorp, Karlskoga 

Parkeringen öppnar 7.30 

Start av bedömningen 9.00 och 13.00. För att få bättre flöde och kortare väntetider har vi 
två starttider. Detta hoppas vi också ska hjälpa till att bättre utnyttja tillgängliga 
parkeringsplatser. Den milda vintern och all nederbörd har orsakat att många 
parkeringsplatser har ”försvunnit”. 

Vaccinationskontrolltider: 7.30 – 10.00 och 11.30 – 13.30 Tänk på att medföljande hund 
också måste gå igenom vaccinationskontrollen. SKKs vaccinationsregler gäller.  

Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet.  

Katalog – de som förbeställt tryckt katalog hämtar dessa i sekretariatet. På hemsidan finns 
katalog att ladda ner som pdf från lördag morgon. 

Nummerlapp kommer via mail. Behöver du hjälp att skriva ut så gå till sekretariatet 

Information och upplysningar: Carina: 076 79 69 247.  Elisabeth: 070 87 87 975. 

Barn med hund och juniorhandling döms av Andreas Lantz. Anmälan göres i sekretariatet 
före kl- 11.45. Kostnad 30:- 

Kaffe och smörgåsar kommer att finnas till försäljning i ridhuset via ridklubben. 
Förbeställda luncher hämtas i serveringen. 

Ridskolans stallar är stängda för besökare. En av ridskolans hästar är sjuk (Zooepidemicus 
– det är inte kvarka), så med tanke på risk för smittspridning är stallarna stängda.

Vi plockar naturligtvis upp efter våra hundar och slänger i avsedda tunnor, gäller även 
hundhår och annat avfall 

Tänk på att det är ett ridhus, så ta på varma kläder efter väder, och gärna ett liggunderlag 
till hunden. 

Degerfors Brukshundklubb önskar alla utställare 
en fin utställningsdag.

Ringfördelning och vägbeskrivning nedan. 



Starttid för alla ringar är kl. 09.00 respektive 13.00 

Lunchuppehåll ca kl. 12.00‐13.00 

Domaren dömer ca 15‐20 hundar i timmen, det är ett värde att gå efter för att bedöma när din 

hund skall in. Valpar bedöms alltid först i respektive ras och gruppfinalerna kommer att ske direkt 

en grupp är färdigbedömd.

Ring 1 

Cathrin Westin
Shetland Sheepdog + Collie och Grupp 2 

kl. 09.00 

med lunch efter Dogue de Bordeaux. 

Fortsättning Grupp 2 kl. 13.00 

Grupp 2   

Aidi 2, Berner sennen 4, Boxer 2, 

Bullmastiff, Cane corso 3, Dansk‐svensk 

gårdshund 6, Dogo argentine 3, Dogue de 

bordeaux 2, Dvärgpincher. 

Dvärgschnauzer P/S 3, Dvärgschnauzer 

svart/silver3, Engelsk bulldog, Grand 

danois 3, Hovawart, Landseer, 

Leonberger, Rottweiler 4, Schnauzer.   

Ring 2 

Cecilia Benjaminsson

Grupp 1 kl. 0900 

Austrailian shepheard, Bearded collie 8, 

Belgisk vallhund/terveuren 2, Briard, 

Chodsky pez, Collie LH 7, Lancashire healer, 

Miniature American Shepheard 5, Puli, 

Schipperke, Shetland sheepdog 10, Tysk 

schäfer 4, Tysk schäfer LH, Vit herdehund 2. 

Welsh corgi cardigan 3, Welsh corgi 

Pembroke 4.   

Grupp 3 kl. 13.00   

American hairless terrier, American 

Staffordshireterrier, Australisk terrier 3, 

Bedlingtonterrier 3, Cairnterrier 3, Irish 

softcoated wheatenterrier 2, Jack russel 4, 

Miniatyrbullterrier, Staffordshire bullterrier 

14, Strävhårig foxterrier, Weat Highland 

Whiteterrier.   

Ring 3 

Andreas Lantz 
Grupp 9 med lunchpaus efter Mopsarna. 

Grupp 9 start kl. 09.00 

Bichon Frisé 5, Bichon havanais 4, 

Bostonterrier 2, Cavallier king Charles, 

Chihuahua KH 3, Chihuahua LH 3, Chinese 

chrested, Fransk bulldog 7, Japanese 

chin, King Charles spaniel, 

Kromfhorländer 2, Mops 6, Papillon 6, 

Phalene, Pudel mellan 2, Pudel stor 3, 

Russkaya tvetnaya bolonka 2, Shih Tzu, 

Tibetansk spaniel 5, Tibetansk terrier 3.



Välkomna 

Vägbeskrivning. 

Från Örebro 

Följ E18. Vid utfarten från Karlskoga mot Kristinehamn, kör mot Botorps industriområde. Kör förbi infarten 

till ind.omr. och sväng därefter första vägen till höger (mot Högåsen, Ridskola, Brukshundsklubb) och du 

har ca 500 m kvar. 

Från Karlstad 

Vid infarten till Karlskoga, sväng höger mot Botorps industriområde. Se ovan… 

Från Filipstad/Hällefors 

Följ väg 205 till rondellen. Sväng mot Karlstad. Vid utfarten från Karlskoga mot Kristinehamn, kör mot 
Botorps industriområde. Se ovan… 

Från Degerfors/Laxå 

I rondellen vid infarten till Karlskoga, sväng vänster, följ vägen. Efter 90 graders kurvan, sväng första vägen 

vänster (Ridskola) och det är ca 500 m kvar. 

Ring 4 

Pernilla Hallgren Pettersson 
Grupp 4, 6, 10   

grupp 5 efter lunch.   

Grupp 4 Start kl 09.00. Tax 4, Tax dvärg LH 

Grupp 6      

Alpenlände dachsbracke, Basset 2, 

Dalmatiner, Gonczy polski 2, 

Rhodesian ridgeback 4.   

Grupp 10 

  Borzoi 3, Galgo espanol, Greyhound,  

Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Saluki 

2, Skotsk hjorthund, Whippet 16. 

Grupp 5 start kl. 13.00 

Chowchow, Cirneco del'etna, Eurasier 4, Finsk 

lapphund 4, Isländsk fårhund, Japansk spets 

2, Norrbottenspets, Norsk buhund 2, 

Pudengo Portuges Liso/pequino, Pomerian 2, 

Shiba, Siberian husky 5, Svensk lapphund, 

Tysk kleinespitz, Tysk mittelspitz 2, 

Västgötaspets.   

Ring 5 

Gunilla Sandberg
Grupp 8 start kl. 09.00 

Amerikansk cocker 7, Cocker 3, Curly coated 

2, Engelsk springer 11, Flat 6, Golden 14, 

Labrador 5, Lagotto 6, Nederlandsee 

kooikerhondje 3, Nova scotia duck tolling 

retriever 7, Portugisisk vattenhund, 

Sussexspaniel , Welsh springer 3. 

Grupp 7 start kl. 13.00:   

Bracco italiano 2, Breton, Epagunel bleu de 

Picardie, Grosser munsterländer. Kleiner 

munsterländer, Pointer 4, Strävhårig 

Vorsteh, Ungerrsk Vizla KH 4, Weimaraner 

KH. 




