
Äntligen hundutställning om än i en annorlunda skepnad! 

       Smålands Taxklubb hälsar er hjärtligt välkomna! 

LÖRDAGEN den 7 augusti kl.10:00 startar bedömningen vid 

ATTILA BRUKSHUNDKLUBB i Skillingaryd! 

RING 1: Domare SIV BENGTSSON. 

5 Valpar 

23 Korthår(bedömningsordning Kanin, Dvärg, Normalstor) 

11 Långhår (Bedömningsordning Kanin, Dvärg, Normalstor) 

15 Strävhår normal juniortikar. 

 

RING 2: Domare GUNNAR FURVIK. 

64  Strävhår (Bedömningsordning Kanin, Dvärg & Normalstor 

 

INSKRIVNING och VACCINATIONSKONTROLL från kl. 08:00! 

För att undvika köbildning kommer de finnas TVÅ insläpp, en för respektive 

ring. För allas trevnad ber vi er hålla avstånd till den framför er i kön! Utdelning 

av nummerlappar och kontroll av betald avgift sker i inskrivningen! 

OBLIGATORISK INMÄTNING AV KANIN OCH DVÄRGTAXAR! 

Sker i respektive ring av aktuell domare cirka 20 minuter INNAN utställningen 

startar. Även hårlagsbedömning sker under samma period om sådan behövs! 

VÄGBESKRIVNING TILL ATTILA BRUKSHUND KLUBB. 

E4:an, AVFART SKILLINGARYD NORR – I RONDELL KÖR RAKT FRAM – ÖVER 

JÄRNVÄGSBRO – FORTSÄTT DEN VÄGEN – EFTER CA 2 KM LIGGER OMRÅDET 

OCH PARKERING PÅ HÖGER SIDA 

BESTYRELSE! 

Kommissarie. ANNA ANDRÈ mobil 076 922 21 40 

THOMAS RYDHOLM mobil 0706 40 36 29 

FILIP ÖSTERLIND mobil 073 084 03 34 



CUA Birgitta Wanhainen. 

Som tidigare angiven information så kommer det inte vara några BIS finaler och 

inga vandringspriser kommer delas ut. BIR och BIM kommer utses i den mån 

det finns hundar som förtjänar det. Likaså kommer det utdelas cert, reserv-cert 

i bästa hane respektive bästa tik klass som vanligt. CK utdelade i jaktklassernas 

konkurrensklass är ju som vanligt championatsgrundande. 

SEKRETARIAT! 

Här kommer det finnas möjlighet att köpa t.ex. Excellent rosetter, profilkläder 

m.m. Där kommer det även förutom vid inskrivningen finnas munskydd för den 

som önskar ett sådant. Handsprit kommer finnas tillgängligt på ett antal 

platser. Möjligen kommer kritiklapparna delas ut till hundägarna där också. Vi 

får ta den dialogen med ringsekreterarna på plats, hur de vill göra med den 

saken?! 

SERVERING! 

Vi kommer erbjuda enklare förtäring. Så som kaffe, dricka, bullar, kakor och 

smörgåsar! Om vädret äskar så kan de även dyka upp någon grillad korv eller 

varför inte glass! 

ANVÄND GÄRNA SWISH! 

Väl medvetna om att alla inte har tillgång till detta betalningsmedel, så är vi 

tacksamma om kontantbetalning blir till ett minimum. Med tanke på den 

eventuell smittrisk det trots allt medför i dessa pandemi tider. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har ju släppt lite på restriktioner och 

rekommendationer nu. Låt oss för den skull inte ta med hela släkten till denna 

utställning, utan kanske bara den lilla familjen. 

Är ni det minsta tveksamma på ert eget mående, så stanna hemma för allas 

skull. Vi ska göra så gott vi kan för att inte någon ska drabbas av smitta under 

denna utställning! 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
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