
 

PM 

Välkommen till 

Jakthundsutställningen i Alfta, Forsparken 2 juni 2019 

 
Domare: 

 
Lars Widén, Gävle 

 

   
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00. 

Inmätning av kaniner och dvärgar kl. 09:45 och innan 
bedömningen av strävhåriga börjar. 

 

 Domaren beräknas döma 20-25 st hundar i timmen.  
   
Insläpp: Från kl. 09:00. Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas. Se nedan.  
   
Nummerlappar: Finns i sekretariatet på utställningsplatsen.  
   
 TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR (Valpklass) 1 
 TAX, KORTHÅRIG KANIN 1 
 TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 3 
 TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR 12 
 TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 1 
 TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 7 
 TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR 6 
 TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 3 
 TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 26 
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 60 
   
Priser: Tävlan om Bästa valp sker efter att valpbedömningen avslutats.  

Tävlan om Bästa Veteran sker före BIS-finalen. 
BIS-finalen, där alla BIR-hundar tävlar om Best In Show, sker efter 
att samtliga bedömningar är klara. 

 

   
Barn med hund: Anmälan på plats. Startar efter att BIS-finalen är klar.  
   
Servering: Enklare servering finns på området.  
   
Upplysningar: Anneli Hillman 0708 – 687474 och Göran Dahlin 070 - 3238130,  

som finns på området hela dagen. 
 

   
Kom ihåg-lista:  Tag med vaccinationsintyg och registreringsintyg  

 Valpar under 4 månader får inte tas in på utställningsområdet  
 Tag gärna med något att sitta på och något för hunden att 

ligga på och vattenskål. 

 

   



Vaccinations- 
bestämmelser: 

Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt 
följande:  

 
 Hund under ett års ålder: vid lägst 10 veckors ålder.  
 Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst 10 

månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra år sedan.  
 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före 

utställning  

 

  
 

 

Vägbeskrivning Sväng höger/vänster från riksväg 50 (301) ”skylt utställning”, och 
in mot Alfta. Kör rakt fram i rondellen, och ut i andra avfarten in 
på Långgatan, följ Långgatan till ”skylt utställning” och sväng 
vänster/ höger ner till Forsparken. 
 

 

 

 

 

 

Välkomna!  
GäTk Utställningskommitté 

 

Enligt SKKs Utställnings- och championatbestämmelser ska mätning av kanin- och dvärgtax ske vid varje utställning 
fram till dess att hunden uppnått 15 månaders ålder. Därefter sker slutlig inmätning vid första utställningstillfället. 

 

 

 
PS. Nummerlappar delas ut vid insläppet. DS. 


