
Välkommen till ÖsvTK:s höstutställning lördagen den 27 aug 2016 
 

 

Registrering och utdelning av nummerlappar samt vaccinationskontroll sker med start  

kl. 09.00. Bedömningarna börjar kl. 10.00. Bedömningen börjar med valparna.  

Vi vill påminna om att vaccinationsintyg skall uppvisas och att utställare är ansvariga för att 

hunden erhållit föreskrivna vaccinationer. Hund född efter 1996 ska vara ID-märkt/märkt med 

microchip. ÖsvTK tillhandahåller chipavläsare.  

 

OBLIGATORISK INMÄTNING SKER INFÖR VARJE HÅRLAG. Samtliga kanin- och 

dvärgtaxar skall mätas vid varje utställning fram till dess de fyller 15 månader, samt vid första 

utställningstillfället efter fyllda 15 månader. Se till att er hund som skall mätas är på plats i 

ringen i god tid innan bedömningen av ditt hårlag börjar. Domarna bedömer ca 20-25 hundar 

per timma vilket kan tas som riktlinje när man behöver vara på plats på utställningen. 

 

Totalt antal anmälda hundar är 90 plus uppfödar- och avelsgrupper. På grund av antalet 

anmälda hundar har domarändring skett beträffande valparna.  
 

Valparna bedöms av Christian Gabler 
 

Bedömningsordning Domare: Charlotte Jacobsson 

 Hanar Tikar 

Korthårig kanin 0 0 

Korthårig dvärg 4 1 

Korthårig normal 5 2 

Långhårig kanin 2 4 

Långhårig dvärg 2 6 

Långhårig normal 10 5 

Strävhårig kanin 1 1 

Strävhårig dvärg 6 6 

Strävhårig normal 13 13 

 

                                
 

 

Vi kommer att anordna tävlingen Barn med hund till vilken anmälan sker på plats i 

sekretariatet.  
 

Hundar som ingår i avels- och uppfödargrupper, eller som blir BIR får inte lämna 

utställningen förrän bedömningarna är färdiga för dagen.  
 

Det finns goda möjligheter att handla fika och  

hamburgare precis i anslutning till utställnings- 

ringarna, då ÖsvTK i egen regi säljer gott fika  

och förtäring i form av kaffe, kakor, hamburgare  

och läsk 
Tack till Pelle med personal på Ica 

Maxi Värmdö för sponsringen av 

hamburgare, läsk med mera! 

Priser har skänkts av  



 

Ringträning hålls måndagen den 22 aug kl 18.30 i Gustavsberg 

Nu till höstutställningen i Ulriksdal är det Ulla Stålnacke Vestergren från Kalyanas Kennel 

som håller i ringträningen. Ringträningen är både för dig som är helt nybörjare och dig som 

har varit med förr. Kostnaden är 150 kronor per hund som betalas till Ulla direkt på plats. 

Ingen föranmälan behövs, men kommentera gärna på vår Facebook-sida så får Ulla en bild av 

antalet deltagare.  

 

Vi håller till på gräset vid Värmdö Kommunalhus, Skogsbovägen 9 i Gustavsberg. Gå in på 

vår hemsida för en kartbild. 

 

Vägbeskrivning till utställningsplatsen 
 

E4 Söder ifrån(från Södertälje): Kör E4 Sundsvall genom Norrtull. Vid trafikplats Järva 

Krog tag av mot E18 Oslo. Sväng höger in på E18 mot Oslo och sväng därefter andra 

ANDRA AVFARTEN TILL HÖGER mot Sörentorp (E4 Stockholm, Solna C) och kör rakt 

fram till rondell.  

Se vidare längre ner under ”För samtliga”. 
 

E4 Norr ifrån(från Uppsala): Vid trafikplats Järva Krog tag av mot E18 Norrtälje (håll 

högerfil, hotell Scandic på höger sida). Sväng höger vid rödljusen. 

Se vidare längre ner under ”För samtliga”.   
 

E18 Väster ifrån/från Enköping/Västerås): Följ hänvisningar mot E18 V/E4 S.  

Vid trafikplats Järva Krog tag av mot E18 Norrtälje (håll högerfil, hotell Scandic på höger 

sida). Sväng höger vid rödljusen.  

Se vidare längre ner under ”För samtliga”.   
 

E18 Norr ifrån(från Norrtälje): Kör E18/E20 mot Stockholm. När man kört över 

Stocksundsbron håller man höger mot E18 Oslo/Solna (Bergshamraleden). Passera avfarten 

mot Bergshamra/Ulriksdal. Vid Järva Krog (Korsningen E4) håll mittfil, kör rakt fram, under 

E4, (mot Rinkeby, Ursvik). Ta ANDRA AVFARTEN TILL HÖGER, mot Sörentorp. 

Passera Htl Scandic på höger sida. Se vidare längre ner under ”För samtliga”.   
 

För samtliga Vid rondellen kör höger under E4 mot Sörentorp, N Slottsträdgården. Följ 

vägen rakt fram till korsväg där man tar av till höger mot N Slottsträdgården ”Rappne”. Efter 

ca 100 m kör in till höger genom tät granhäck där parkeringen finns. Kör så långt upp till 

vänster på parkeringsfältet som möjligt och från höger hörn av parkeringsfältet är det snitslat 

på gångväg fram till utställningsområdet. Det går här utmärkt att dra kärra/vagn. (Se även 

sista sidan i detta PM) 
 

Det är även möjligt att köra in till Ulriksdal norrifrån via Bergshamra. Här finns det dock inte 

så många parkeringsplatser och det blir inte kortare väg att gå fram till utställningsområdet.   
 

OBS! Det är helt förbjudet att köra in med bil på parkområdet. Parkering måste ske på 

anvisad plats. 
 

Vi vill också påminna om att rökning är förbjuden på utställningsplatsen. Till utställnings-

platsen räknas också en yta av 25 meter runt ringarna 

Royal Canin sponsrar 

priser på utställningen 


