
 

Välkommen till Inofficiell utställning i 

Vilsta Sporthotel Vasagatan 80 633 58 Eskilstuna 

söndagen den 26 februari 2023 

Här följer information om utställningen samt vägbeskrivning. 

Det är en inofficiell utställning med 3 st ringar 

Då vi fått ett stort antal anmälningar har vi tagit in en extra domare, samt flyttat hundar 

Bedömningen av den inofficiella startar kl. 09.30 i  Ring 1 och Ring 2,   Start 10:00 endast i Ring 3 

Ring 1 Börjar kl 09.30 Susanna Johansson Grupp 7 och 10 är flyttade till Ring 3 Ring 2 

Börjar kl 09.30 Julia Hierner Alla valpar i Grupp 9 är flyttade till Ring3 Karin Ögren  

Vi ber alla vara uppmärksamma på att vi har tidsangivelser ( se Ringfördelning som kommer ihop 
med nummerlappen och kommer även att ligga ute på hemsidan), detta är för att undvika trängsel i 
hallen då vi har mycket anmälda hundar. De starter som anges i respektive ring är preliminära, men 
rasen kan inte starta före utsatt tid. 
Du får använda hundbur men vi accepterar inte hagar, de tar för mycket plats, så vänligen respektera 
detta och försök att inte ha för mycket prylar med er, hjälps vi alla åt som kommer det att bli bra. 
 

Hallen öppnar kl. 07.30. Glöm inte vaccinationsintyget!!! 

Vaccinationskontroll kommer att ske stickprovsvis under dagen 

Nummerlappar, PM samt ras- och ringfördelning kommer till den mail som anmälts vid 

internetanmälan.  

Bedömningen sker i den ordning som de olika raserna står på bifogad domare-/ringlista. 

För de hundar som blivit BIR (Bäst i rasen) sker gruppbedömningen i ringen så snart alla hundar i 

gruppen blivit bedömda. Vi ber därför alla BIR-valparna stanna kvar till gruppbedömningen, som 

görs av huvudgruppens domare i huvudgruppens ring, se Ras- och ringfördelningen. 

->Reservation för domarändring 

 

Kritiklappar kan hämtas ut i sekretariatet efter hunden är bedömd 

Inga rosetter delas ut i ringarna, de finns endast för fotografering i ringen. HP, BIR och BIM rosetter 

hämtas ut i sekretariatet där man har valmöjlighet till HP-rosett eller HP-pris. Där finns också ett stort 

urval av försäljningsrosetter. Endast Swish: 123 614 7120 är möjligt för betalning. 

När ni fått er kritiklapp går ni till sekretariatet för att hämta ut ert pris.  

OBS. Alla får något även om ni inte fått HP.– dessa fås mot uppvisande av kritiklapp. 

 

Det kommer att finnas många roliga extra klasser att anmäla till, detta gör ni på plats. 

Barn med Hund, upp till 10 år.  75:- 

Juniorhandling, över 10 år.        75:- 

Parklass, 2 hundar av samma ras, hundarna behöver inte vara anmälda till utst. 150:- Veteran med 

Veteran , hund fyllda 8 år, handlar fyllda 63 år, här får man ” spöka” ut sig lite om man vill och 

hunden behöver inte vara anmäld till utställningen 150:- Syskonklass, 3 hundar från samma kull, 

dessa måste vara anmälda till utställningen. 



 

Något att sitta på kan vara skönt att ha medan du väntar på din tur. Kom ihåg att valpen du har med 

dig kanske tycker att många hundar och människor är lite otäckt, så ta hand om valpen på rätt sätt.  

För allas trivsel – torka upp efter din hund om olycka sker!! 

Vi bjuder alla utställare på Gratis Fika. 

 

 

Servering och restaurang finns på området 

Dagens lunch serveras mellan 11:30 – 14:00 därefter a.la carte 

 

 

Ev frågor besvaras av Sandra Mezei tfn: 076-263 1828 , Johan Holmqvist, tfn 073-987 25 43 
eller Göran Björkman, tfn 070-335 37 00  
Ras- och ringfördelning mm finns på hemsidan: www.snk-east.se 
Besökande  fri entré  
 
 
 

Vägbeskrivning: från E20 Eskilstuna 

Ta avfart 132-Trafikplats Årby för väg 53 in på Nyköping/Eskilstuna C/Sundbyholm 0,5 km 
 
I rondellen tar du 1:a avfarten in på Mälarvägen/väg 53 0,7 km 
 
I rondellen tar du 2:a avfarten in på Carlavägen/väg 53 2,8 km 
 
I rondellen, fortsätt rakt fram in på Vasavägen 0,7 km 
 
I rondellen, fortsätt rakt fram på Vasavägen 0,5 km 

 

Välkommen till Vilsta Sporthotel 

 

 

 

Komissarie Göran Björkman 
 
Bestyrelse, Johan Holmqvist, Sandra Mezei, Hasse Lindahl            CUA Göran Björkman 

 

Svenska Newfoundlandshundklubben Östra önskar dig en trevlig dag och lycka till!!! 

http://www.snk-east.se/

