
             

                    Skåne–Blekinge Taxklubbs utställning 

                                 Österås Ridhus i Hässleholm 

                                     Söndagen den 19 maj 2019 
 

                                  Nummerlapparna utlämnas på utställningsplatsen 

   

 

 
 

 

Kommissarie: Sonja Paulsson 

Kontaktperson för utställare: Jessica Nilsson 0733- 93 45 79 

    

Vaccinationskontroll  

Kl. 8.00 – 10.00 

Inmätning av hundar sker innan bedömningen startar i ringarna. 

 

Ring 1 : Domare Arne Foss LN, KN, SN            

Ring 2: Domare Per-Harald Nymark KK, KD, LK, LD, SD 
                                  

         

Bedömningen startar kl. 9.00 

   
Antal anmälda hundar: 

  

Ring 1: 

Valpar           5               

LN    5    

KN               27 

SN               26        

Summa         65 hundar 

 

Ring 2:      

Valpar           9 

KK    3     

KD  14      

LK    5      

LD  22       

SD                7 

Summa:        61 hundar 

   

Totalt: 126 inkl. valpar 

 

Valparna startar först i respektive rasvariant. 



 För dig med hund i jaktklass: Har hunden erhållit sin jaktmerit under de senaste 75 dagarna 

före utställningen, vänligen medtag provprotokollet och visa det för ringpersonalen. 

 

Domarna dömer ca 20-25 hundar i timmen. Det är hundägarens ansvar att se till att hunden 

finns på plats när den ska in i ringen. Kom gärna i god tid! 
 

Bedömningsordningen: 

Hanar bedöms först i respektive rasvariant, sedan tikar. Klasserna döms i följande ordning: 

valpar, juniorklass, unghundsklass, jaktklass, öppenklass, championklass samt veteranklass 

(inkl. seniorveteran). 

 

Finaltävlingarna sker när alla hundar är färdigbedömda. Då delas även vandringspriserna 

ut. Tänk på att det är utställarens eget ansvar att uppmärksamma att hunden har rätt att 

tävla om ett VP eller har vunnit ett VP. Inga VP sänds i efterskott till eventuell vinnare. 

 

Slumpmässiga ID-kontroller kommer att genomföras på utställda hundar. 

 

Priser och CK-rosetter hämtas i sekretariatet. Övriga rosetter, BIS-priser och 

vandringspriser delas ut i ringarna.  

 

Syskonklass  

För valpar 4 – 9 mån: 3 syskon ur samma kull, minst 2 syskon ska vara anmälda till 

utställningen. 

Anmälan i sekretariatet innan kl. 12.00. Kostnad: 50 kr/grupp 

Bedömning sker i samband med finaltävlingarna 

 

Parklass För vuxna hundar, 9 månader och äldre: 2 hundar av samma kön eller en tik och en 

hane. De två hundarna ska vara så lika varandra i typen som möjligt. Minst en av hundarna ska 

vara anmäld till utställningen. 

Anmälan i sekretariatet före kl. 12.00. Kostnad: 50 kr/par 

Bedömning sker i samband med finaltävlingarna 

 

Barn med Hund anordnas. För barn 6-12 år. Anmälan i sekretariatet innan kl 12.00 

Bedömning sker i samband med finaltävlingarna. 

Gratis! 

 

Servering samt ”Taxbutiken” finns på plats. 

 
Kom ihåg att ta med stamtavla, vaccinationsintyg, 

vattenskål till hunden samt något att sitta på. 

 

  Skåne–Blekinge Taxklubb hälsar Dig och Din hund                           

varmt välkommen! 



Vägbeskrivning: 

Adressen är Ridhusvägen 12, 281 35 Hässleholm 
    

Vägbeskrivning: 
       Från Helsingborg 

 

Ni kommer från Helsingborg på Riksväg 21, efter Tyringe tar ni av vid avfart 

Halmstad/Örkelljunga/Finja. 

Vid rondellen Grönängsplan kör rakt fram mot Kristianstad (står Tykarpsgrottan 

på skylt). 

Kör rakt fram i nästa rondell. (liten rondell) 

När ni kommer fram till nästa rondell (vid bilfirma/Preem), tag höger. 

Ni är nu på Södra Kringelvägen. Följ denna väg i 1 kilometer och sväng sedan 

vänster (vid Zuperbowl). 

Följ denna väg och ni ser anläggningen på höger sida efter cirka 400 meter. 

Från Kristianstad 

Ni kommer från Kristianstad på Riksväg 21. 

Vid trafikplats Ignaberga tar ni av mot Hässleholm. 

Kör in mot Hässleholm ca 4 - 5 km, rakt fram under bron vid nästa trafikplats 

(Röingekorset). 

När ni kommer fram till rondell vid bilfirma/Preem, tag vänster. 

Följ denna väg tills ni passerat Coop på vänster sida. tag vänster. 

Ni är nu på Södra Kringelvägen. Följ denna väg i 1 kilometer och sväng sedan 

vänster (vid Zuperbowl). 

Följ denna väg och ni ser anläggningen på höger sida efter cirka 400 meter 

 

 

OBS parkering är INTE tillåten på stallplan, samtliga bilar ska ställas på 

parkeringsytorna runt ridbanorna. 

 

Det är inte heller tillåtet att rasta sin hund på stallplanen samt utanför stallet. 

Snälla, visa hänsyn mot ryttare och hästfolket. 

 

PLOCKA UPP efter din hund, så att vi får hyra ridhuset nästa år igen! 

 

Tack! 

 

Du kommer väl till vår utställning i höst?? 

Hässleholms Ridhus 14/9 

Domare: Marita Krantz och Pia Lundberg 

Välkomna! 


