
 

 

Ort: Eda kommun/Charlottenberg  
Plats: Valfjället, Gryttved 67040 ÅMOTSFORS. 

Datum: 2016-08-06 
Domare Finsk Lapphund: Tapio Kakko och Eeva Resko 

Domare Svensk Lapphund: Christen Lang 
Domare Lapsk Vallhund: Christen Lang 

  Var vänlig läs ALL information i detta PM!

Valpar: Valpar under 4 månaders ålder får under inga omständigheter delta på utställningen och inte 
heller införas på området 
 
Vaccinationskontroll och inskrivning: 
 Börjar kl. 09:00. Inskrivningen är placerad i det stora vita tältet med SLK-loggan på. Här köper du 
även katalog/startlista. OBSERVERA! Om du INTE har haft möjlighet att skriva ut nummerlappen själv 
från PM:et så MÅSTE du kontakta Mikael Köpman, tel.nr 070-398 01 98 för att beställa utskrift av 
nummerlapp! 
 
Bedömning: 
 Börjar kl. 10.00 i Ring 1 och ca 10.00 i Ring 2. OBSERVERA att Ring 3 startar kl. 12.00 för tikar Finsk 
Lapphund!  Som en riktlinje så dömer domaren ca 15-20 hundar/timme. 
 
 

 
Medtag till utställningen: 
Utskriven nummerlapp/PM, vaccinationsintyg (giltigt), hunden/hundarna ni ska ställa, vattenskål och 
vatten till hundarna, koppel och stol till dig själv. Tänk också på att plocka upp efter dig och din hund 
så vi håller det rent och snyggt runt utställningsplatsen! 
 
Vaccinationsbestämmelser: 
Hunden skall inom de sista fyra åren ha fått en vaccination mot valpsjuka, valpar skall ha fått en spruta 
vid tolv veckors ålder eller mer. VIKTIGT: Hundar som skall passera gränsen in till Norge SKALL vara 
behandlade med avmaskningsmedel mot dvärgbandmask/revens dvergbendelorm (Echinococcus 
multilocularis) 24-120 timmar INNAN gränspassering! Behandlingen skall utföras av veterinär och 
noteras i hundens pass/vaccinationskort. 

DOMARE: CHRISTEN LANG  Ring  1 

RAS: SVENSK LAPPHUND 

   

      Hanhund 

              Juniorklass: 3 

              Unghundsklass: 1 

              Öppen klass: 3 

              Championklass: 7 

              Veteranklass: 1 

      

 



 
 Tik 

              Juniorklass: 1 

              Öppen klass: 4 

              Championklass: 8 

              Veteranklass: 2 

       TOTALT RASEN: 30 

RAS: LAPSK VALLHUND 

      Hanhund 

              Öppen klass: 1 

              Championklass: 3 

      Tik 

              Valpklass: 2 

              Juniorklass: 3 

              Unghundsklass: 1 

              Öppen klass: 4 

              Championklass: 5 

  TOTALT RASEN: 19 

      TOTALT DOMARE: 49 

DOMARE: EEVA RESKO  

   RAS: FINSK LAPPHUND 

Ring  2 

      Hanhund 

              Valpklass: 1 

              Juniorklass: 4 

              Unghundsklass: 3 

              Öppen klass: 10 

              Championklass: 7 

              Veteranklass: 1 

       TOTALT HANAR: 26 



 
      TOTALT DOMARE: 26 

 

DOMARE: TAPIO KAKKO  

   RAS: FINSK LAPPHUND 

Ring 3 

      Tik 

              Valpklass: 2 

              Juniorklass: 13 

              Unghundsklass: 7 

              Öppen klass: 10 

              Championklass: 5 

              Veteranklass: 1 

       TOTALT TIKAR: 38 

       TOTALT DOMARE: 38 

TOTALT RASEN:  64 

        TOTALT ALLA:  113 

Finaler: 

När alla bedömningar är klara, blir det BIS-finaler: junior, unghund, veteran, 
avelsgrupp, uppfödargrupp och till slut stora BIS-finalen. Har din hund blivit BIR-
junior, BIR-unghund eller BIR-veteran, kom ihåg att stanna och tävla i BIS-finalerna. 

BIS-valp avgörs i Ring 3 (2) av Tapio Kakko direkt då valparna är färdigbedömda.  

Om din hund får CK, så finns CK-rosetter att köpa. Tennrenen delas naturligtvis ut! 

Vill du endast ha rosett kan du få byta den mot Tennrenen :)  

Vi säljer även Excellent, Very Good, Good och Sufficient-rosetter! Kostnad 30:-/st 

Finalerna sker i Ring 1. 

Barn-med-hund: 
 Blir i ring 1, starttid annonseras på plats. 20:- i anmälningsavgift. 
 
Gubbe-med-hund: 
Är en klass för de trogna följeslagarna på hundutställningar, som släpar burar, sitter 
bakom ratten i timtals och håller i koppel mellan vänstervarven. Stor vikt i 
bedömningen läggs på fyndighet och idérikedom i klädsel. T.ex så ger en 



 
Stålmannenkostym större vinstchans än jeans och tröja... 20 kr i anmälningsavgift. 
 
 

Försäljning: 
Vi kommer att sälja T-shirts, dekaler, rosetter mm samt lotter. Det kommer även 
finnas hamburgare, korv, kaffe, fikabröd osv. vid utställningsplatsen. 

 
Kontaktpersoner: 
Mikael Köpman: 070-398 01 98 
Magdalena Staffas: 076-832 22 98 
 
 
Vägbeskrivning: 
Från Arvika/Karlstadshållet: Kör norrut längs Riksväg 61 i ca 32 km, sväng sedan 
vänster mot Valfjället. Kör 3,5 km mot Gryttved/Valfjället, framme! 

Från norska gränsen/Magnor: Kör söderut längs Riksväg 61, passera Charlottenberg, 
sväng höger ca 3,5 km söder om Charlottenberg mot Gryttved/Valfjället. Kör 3,5 km 
mot Gryttved/Valfjället, framme! 

GPS-koordinater: 

WGS84: 59°49'35.7"N 12°15'39.9"E WGS84 DDM: 59°49.594'N 12°15.665'E 
WGS84 decimal (lat, lon): 59.826572, 12.261086 RT90 (nord, öst): 6639440, 1301269 
SWEREF99 TM (nord, öst): 6635271, 346460 

 
 

 
 
 
 



 
Boende: 
För boende och camping, kontakta Valfjället. Telefon till Valfjället är +46 (0)571-32162 
Epost: info@valfjallet.se 
Uppge att du vill ha Svenska Lapphundklubbens rabatt på stuga i Drömbyn (795:- /natt) om 
du beställer stuga. 

Parkering: 
 Följ parkeringsskyltarna vid ankomst, och var god parkera på anvisad parkering. 
Tänk på att inte lämna bilen med hundar i, om det är soligt eller varmt. Ingen p-avgift. 

Övrigt: 
Frågor, funderingar och problem som uppstår under utställningen - var god kontakta 
sekretariatet för hjälp/information. Observera att detta PM inte är en bekräftelse på 
att vi tagit emot din betalning, eventuella obetalda anmälningsavgifter meddelas via 
kassör. 

Om hund ej är svenskregistrerad eller inte sedan tidigare är utställd i Sverige, medtag 
stamtavla/ kopia på registreringbevis och lämna i sekreteriatet. 

Vi ber utställarna att visa hänsyn vid tältplacering, så att vi alla kan se våra vackra 
hundar! Tänk på att ej vistas i ringen om det inte är din tur! Katalog säljs i 
sekretariatet. 

  

Till sist; 

Välkomna till Värmland och Valfjället och LYCKA TILL! 

Låt oss hoppas på en trevlig dag tillsammans! 

Kom ihåg att det är samma fina hund som ni åker hem 

med oavsett resultat på utställningen! 

 

http://www.valfjallet.se/�
mailto:info@valfjallet.se�

