Södermanlands Taxklubb hälsar alla hjärtligt välkomna till vår
utställning i Flen den 21 maj!
På samma plats kommer även Södermanlands Stövarklubb och Södermanlands
Dreverklubb ha utställning samtidigt.
Det stora antalet anmälda hundar innebär att domare Ingela Kyrklund kommer att döma
samtliga valpar och alla kanin- och dvärgtaxar
Plats:

Ekborgens Idrottsplats, Taljavägen, Flen (infart från väg 55)

Vaccinationskontroll:

Sker löpande med början kl 08.00. Se vaccinationsbestämmelser
på nästa sida och kontrollera att din hund är vaccinerad.
ID-kontroll kommer att ske. Chipläsare finns på utställningsplatsen

Tid:

Bedömningen börjar kl 09.00. Mätning efter avslutad
valpbedömning ca kl 09.30 i ring 1.
Domaren beräknas döma 15-20 hundar i timmen.

Bedömningsordning

Ring nr 1, Domare Ingela Kyrklund
Samtliga valpar
7
Korthårig kanintax
2
Korthårig dvärgtax
7
Långhårig kanintax
1
Långhårig dvärgtax
12
Strävhårig dvärgtax
11
40
Ring nr 2, Domare Jahn Stääv
Korthårig normaltax
11
Långhårig normaltax
14
Strävhårig normaltax
37 (2)
62

Nummerlappar:

Finns i sekretariatet på utställningsplatsen.

Priser:

Tävlan om Bästa valp sker efter att valpbedömningen avslutats.
Utdelning av vandringspriser samt BIS-finalen, där alla BIRhundar tävlar om BIS, sker efter att samtliga bedömningar är klara.
Hederspriser och rosetter hämtas i sekretariatet.

Barn med hund:

Vi anordnar Barn med hund. Anmälningsavgift 20 kr betalas i
sekretariatet

.

Servering:

Enklare servering kommer att finnas på plats i Stövarklubbens
regi.

Upplysningar:

Telefonnummer på utställningsdagen är:
Martina Lagerbäck 070-740 31 32, Katarina Bäcklund 070-324 55 49

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
Vaccinationsbestämmelser:
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

SÖTK önskar alla välkomna och hoppas att alla ska trivas och få en bra utställningsdag.

Välkomna!
SÖTK 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
'

Vägbeskrivning:
Från Eskilstuna:
Väg 53 mot Nyköping. Utanför Malmköping tag höger i två
rondeller och följ skyltning mot Flen. Passera första infarten mot Flen. Kör några hundra
meter, sväng höger in på Taljavägen (vid Opus Bilprovning). Åk tills vägen tar slut.
Från Nyköping:
Väg 52 mot Katrineholm. I Bettna sväng höger på väg 221 mot
Flen. Kör ca 17 km och sväng höger på väg 55/57. Fortsätt mot Malmköping och sväng
vänster in på Taljavägen vid Opus Bilprovning. Åk tills vägen tar slut.
Från Katrineholm:
Väg 55/57 mot Flen. Fortsätt mot Malmköping och sväng vänster
in på Taljavägen vid Opus Bilprovning. Åk tills vägen tar slut.
Från Stockholm:
Kör E4 söderut mot Helsingborg. Följ skylt mot Katrineholm och
Järna, riksväg 57. Strax utanför Flen sväng höger mot Malmköping/Strängnäs. Kör några
hundra meter, sväng vänster in på Taljavägen vid Opus Bilprovning. Åk tills vägen tar slut.

