
           

     Välkommen till SvVK Norras     
               officiella utställning i Arcus skyttehall i Luleå, lördag 2019-03-30 
 
 

****************************************************************************** 

Kontaktperson utställningsdagen: Ulrica Ljungberg 070-310 26 86 
 

****************************************************************************** 

Veterinärbesiktning: Vi utför stickkontroll av vaccinationer 
 

SKK:s utställnings- och vaccinationsregler gäller. Glöm inte stamtavlan och vaccinationsintyget! 
      

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. 
 

Vägbeskrivning & karta – se nästa sida 
 

Tänk på att ha din hund välrastad innan ni går in i lokalen. Om olyckan ändå skulle vara framme, var 

vänlig och torka upp. Tack för att ni hjälper oss att hålla lokalen ren och fräsch! 
 

Försäljning av fika och enklare mat kommer att finnas i lokalen.  
 

Nu har vi Swish! 123 180 83 10 – Glöm inte att skriva vad du handlar i meddelandet! 

 

**************************************************************************** 
  

Ring 1     Börjar kl. 09:00  
Domare: Hedberg Karin, Sverige 
  

SALUKI 32 
ITALIENSK VINTHUND 6 
FARAOHUND 3 
CIRNECO DELL'ETNA 2 
PODENCO IBICENCO, KORTHÅRIG 1 
MAGYAR AGAR 1 
SLOUGHI 1 
AFGHANHUND 8 
AZAWAKH                            5 
 59 
  

Ring 2     Börjar kl. 09:00  
Domare: Hill Graham, Storbritannien 
  

WHIPPET 53 (+3) 
IRLÄNDSK VARGHUND 7 
SKOTSK HJORTHUND 4 
GREYHOUND 1 
BORZOI 11 (+1) 
 76 
 
 
 
 

  

   TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 139 
 
 

**************************************************************************************************** 

    Kommissarie: Elisabet Broström 

   Bestyrelse: Yvonne Mukkavaara, Gunny Blomgren & Helena Magnusdotter 

   Certifierad utställningsansvarig: Ulrica Ljungberg 
 

**************************************************************************************************** 
OBS! Du som inte har tillgång till skrivare, kan hämta ut nummerlapp i sekretariatet.  
 

Är det något du undrar över, kontakta Ulrica Ljungberg, 070-310 26 86 eller e-post: svvk.norra@gmail.com 
 

I SvVK Norras sekretariat kan Du köpa katalog, 25:- (alt. hämta förbetald), betala parkering, 25:-, 

anmäla till Barn med hund, 40:-, samt hämta hp-/ck-rosetter eller poängkort. 

OBS! Poängkort lämnas bara ut under aktuell utställningsdag och kan inte hämtas i efterskott. 
 

Glöm inte att klippa ut din förbetalda parkeringsbiljett och sätta den synligt i din framruta! 

Det finns möjlighet att köpa parkeringsbiljetter i fiket för 25 kr. Vi kommer att göra flygande kontroller 

under dagen på parkeringen. 
 

När rasbedömningen i båda ringarna är klar börjar sluttävlingarna med Barn med hund samt  

uttagning av BIS-baby, BIS-valp, BIS-junior, BIS-unghund, BIS-bruks, BIS-veteran, BIS-avelsgrupp, 

BIS-uppfödargrupp & BIS-vuxen.  

 



 

Vägbeskrivning: Norrifrån/söderifrån - Sväng av E4:an vid korsning Trafikplats Gäddvik Norra och följ 

skyltarna mot Flygplats/Kallax, sväng vänster in på Arcusvägen, Arcus skyttehall ligger till vänster.  
 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Trafikplats Gäddvik Norra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


