
 
 

PM Hässleholm lördagen den 19 maj 2018                                     

Styrelsen i Vinthundklubben Södra avdelningen hälsar dig och din hund välkomna till officiell 

utställning på Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, Hässleholm. Nedan finns information 

som kan vara till hjälp för dig. 

 

• Utställningen börjar kl 9.00 i ringarna 19-21 och kl 10.00 i ring 22. 

• Då vi hyr plats av NSKK gäller deras regler i insläpp 1 person/1 anmäld hund går in 
gratis. 

• Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje 

när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 

Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 

• Glöm inte stamtavlan och vaccinationsintyget. 

• Nummerlapp och vaccinationsintyg (enligt SKKs regler) visas vid vaccinations-

kontrollen. Kontrollen är öppen 7.30-11.30. Kom i god tid – det kan vara köer! 

• Saknar du nummerlappen?  I så fall saknar vi uppgifter om komplett anmälningsavgift 

från dig. Ta med dig kvitto om du betalt de senaste dagarna innan utställningen så får 

du lappen i sekretariatet. Där hämtar du också lappen ifall du har betalt med 

poängkort. Vi har eget sekretariat vid ingången, stor flagga med loggan visar vägen.  

• Parkeringsavgift 50 kr  

• För utlandsägda hundar kan du betala på plats.    

• Parklass och barn med hund anmäls på plats. 

• Katalog kostar 20 kronor, vi är tacksamma för jämna pengar. 

 

Vi hoppas självklart på varmt väder och då är det extra viktigt att inga hundar lämnas i varma 

bilar, temperaturen blir väldigt fort olidlig.  Vattenskål och liggunderlag är bra att ha med till 

hunden, fällbar stol till dig själv underlättar också. 

 

Enklare förtäring såsom smörgås, lunch, kaffe, läsk och fika finns att köpa på plats. Det 

kommer också att finnas diverse olika utställare på plats.   

Eventuella frågor besvaras av Bodil Celander 070-6284268.    

 

Vi tackar Royal Canin som är vår sponsor och önskar alla välkomna, hoppas 

på bra väder och att vi får en trevlig dag tillsammans! 

Styrelsen Vinthundklubben Södra avdelningen 

 



 
 

 

 

RINGFÖRDELNING 

19     Börjar kl. 09:00 21     Börjar kl. 09:00 

Heinz Di Anschober,  ÖSTERRIKE Sofie Krigholm,  SVERIGE 

WHIPPET 59 SALUKI 56 
ITALIENSK VINTHUND 10 GREYHOUND 4 
 __ __ 
 69 60 

20     Börjar kl. 09:00 22     Börjar kl. 10:00 

Wim Wiersma,  HOLLAND Ludovica Salamon,  ITALIEN 

BORZOI 25 IRLÄNDSK VARGHUND 15 
FARAOHUND 13 SKOTSK HJORTHUND 8 
AFGHANHUND 16 GALGO ESPANOL 11 
PODENCO IBICENCO, KORTHÅRIG 3 AZAWAKH 2 
PODENCO IBICENCO, STRÄVHÅRIG 1 __ 
PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/MÉDIO 1 36 
PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/PEQUENO 4 
PODENGO PORTUGUES, LISO/PEQUENO 6 
CIRNECO DELL'ETNA 3 
 __ 
 72 

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 237 
  



 

 

BIS ordning och domare 

Ordning Klass/Class BIS bedömning/judging 

1 Par/pair Wim Wiersma 

2 Valp/Baby 4-6 mån   Heinz Anschober 
3 Valp/Puppy 6-9 mån Ludovica Salamon 

4 Avel/Progenity class Sofie Krigholm 
5 Junior 9-18 mån Ludovica Salamon 

6 Unghund/Intermediate class Sofie Krigholm 

7 Uppfödare/Breeder´s class Heinz Anschober 
8 Bruks/Working class   Ludovica Salamon 

9 Veteran Sofie Krigholm 

10 BIM Heinz Anschober 
11 BIS Wim Wiersma 

 

 


