
UTSTÄLLNING I SKILLINGARYD 7 OCH 8 AUGUSTI 2021 

Domare SIV BENGTSSON (KORT & LÅNGHÅR) 

Domare GUNNAR FURVIK (STRÄVHÅR) 

ANMÄLAN SENAST den 24 JULI 2021 

TILL. ANNA ANDRÈ 

         GAMLARP 7 

         571 95 NÄSSJÖ 

Telefon: 076 922 21 40 

anna@smalandstaxklubb.se  

Avgift: Valp och veteranklass =200kr. Övriga klasser = 300kr 

PG 34 87 92-3 eller SWISH 1230649814 (ange hundens namn) 

BETALA INTE FÖRRÄN NI FÅTT EN BEKRÄFTELSE OM MEDVERKAN 

 

******OBS!****** VIKTIG INFORMATION *******OBS! ******* 

SmålandsTaxklubb har sökt och fått tillåtelse från Svenska Kennel 

Klubben att anordna utställningen i Skillingaryd i TVÅ dagar, istället 

för en dag som förutbestämt. Vi är bundna till att följa deras 

rekommendationer och Folkhälsomyndighetens restriktioner. För att 

ens kunna erbjuda er möjligheten till en utställning som någorlunda 

kommer likställas som en ”VANLIG ” sådan! 

De anmälda hundarna kommer delas upp på lördag respektive 

söndags deltagande. Jämnt fördelade mellan domarna, som dock i 

huvudsak kommer döma de ovannämnda hårlagen i möjligaste mån. 

Ägare som anmäler flera hundar kommer i största mån få starta sina 

hundar samma dag, oavsett hårlag och storleksvariant! De hundar 

som startar på vårt ordinarie spårprov under lördagen den 7/8 och är 

anmälda till utställningen får plats på söndagens utställningsdel. 

mailto:anna@smalandstaxklubb.se


Vi hoppas att ni har överinseende med att denna ovanliga situation 

kräver ovanliga lösningar! Efter att Covid-19 pandemin bröt ut har vi 

varit tvingade att ställa in tre utställningar, så det finns ett uppdämt 

behov för dessa ute i stugorna bland våra medlemmar. Vi kommer 

göra allt i vår makt för att ni ska få en trevlig stund med er hund på 

ATTILA BRUKHUNDSKLUBBS område i SKILLINGARYD – BÅDA 

DAGARNA! 

INGA VANDRINGSPRISER kommer delas ut! 

BIS-FINAL? Högst troligen INTE men osvuret är bäst! 

FHM har i dags läget en rekommendation/restriktion på att man kan 

samlas 100 personer utomhus exklusive funktionärer! Det innebär för 

vår del att man bör vara EN person per hund! Hur det ser ut under 

den aktuella helgen kan vi bara spekulera i just nu. Vid ett stort antal 

anmälda hundar får vi möjligen dela upp starterna på en 

förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp båda dagarna. Vem vet? 

VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN till denna utställning! 

Vi hoppas ni kommer med ert goda humör och er fina hund oavsett 

vilken dag och domare ni får er till livs! 

FRÅGOR? 

Ring Anna (se ovan) gärna kvällstid 

Thomas. 0706 40 36 29 (kvällar) 

Eller Ordförande 

Mikael Davidsson 0706 44 17 38 (förmiddagar-sena kvällar) 


