
 

Gävleborgs Taxklubb hälsar alla hjärtligt välkomna till  
vår utställning i Hedesunda den 8 augusti 2021! 

Plats: Festplatsen Ön, Hedesunda  
   
Domare: Ulf Wall, Säffle  
   
Tid: Bedömningen börjar kl. 09:00. Domaren beräknas döma 15-20 st 

hundar i timmen. 
Inmätning av kaniner och dvärgar kl. 08:45 och innan bedömningen av 
strävhåriga börjar. 

 

   
Insläpp: Kl. 08:00 – 11:00. Vaccinationsintyg ska uppvisas. Se nedan.  
   
Nummerlappar: Skickas ut innan utställningen för egen utskrift.   
   
Bedömningsordning:  TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Valpklass) 1 
 TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR (Valpklass) 1 
 TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR (Valpklass) 3 
 TAX, KORTHÅRIG KANIN 1 
 TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 6 
 TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR 16 
 TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 1 
 TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 4 
 TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR 3 
 TAX, STRÄVHÅRIG KANIN 1 
 TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 9 
 TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 34 
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 80 
   
Priser: Tävlan om Bästa valp sker efter att valpbedömningen avslutats. 

Utdelning av vandringspriser samt BIS-finalen, där alla BIR-hundar tävlar 
om BIS, sker efter att samtliga bedömningar är klara. 

 

   
Servering: Enklare servering med hamburgare kommer att finnas.   
   
Barn med hund: Kommer att anordnas mellan långhår och strävhår.  

Anmälan sker via SMS till Ulrica 070 – 5840243. 
 

   
Upplysningar: Ulrica Johansson 070 – 5840243 och Anneli Hillman 0708 – 687474 och,  

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  

 

   
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  

 



 

 

 

Välkomna!  
GäTk Utställningskommitté 

 

 

OBSERVERA! 
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. 

 

Betalning av KATALOG och i SERVERINGEN sker endast med Swish! 
Swish-nr: 123 434 93 61 

 
Lotteri med fina priser! 

 

 

Nu har vi fått lättade restriktioner från Folkhälsomyndigheten och SKK! 
Det är nu tillåtet med max 600 pers på utställningar utomhus. 

 Vi måste fortfarande följa Covid restriktionerna vad det gäller smittorisken. 

* Håll avstånd!  
* Stanna hemma om du är det minsta krasslig!  

*Använd munskydd vid bedömning av hunden på bordet och vid kontakt med domare och 
ringsekreterarna, insläppet och sekretariatet!  

* Handsprit och munskydd finns på plats! 

 

 

 
ADRESS till utställningsplatsen:   

Övägen 124, 810 40 Hedesunda 

VÄGBESKRIVNING: 
FRÅN SALA väg 56 - Sväng höger in på Vinnersjövägen 

FRÅN GÄVLE väg 56 - Sväng vänster in på Vinnersjövägen 

Gemensam väg därefter: 
Sväng höger i första rondellen in på Södra Gävlevägen 5 minuter 3,1 km 

Fortsätt därefter på Övägen 6 minuter 4,8 km 

 

 

 


