
Välkommen till Östsvenska Taxklubbens höstutställning 

lördagen den 26 augusti 2017  
  

Registrering och utdelning av nummerlappar, samt vaccinationskontroll sker med start kl. 09.00.  

Bedömningarna börjar kl.10.00.  

Vaccinationsintyg skall uppvisas och utställare är ansvariga för att hunden erhållit föreskrivna 

vaccinationer. 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 ert hårlag börjar. Domarna bedömer ca 20 - 25 hundar i timmen, 

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

  

  
  BEDÖMNINGSORDNING:   

  

RING 1  

Börjar kl.10.00 mätning kl. 09.45 

Domare: Eeva Rautala, Finland  

 TAX, KORTHÅRIG DVÄRG                    (2) 10  

 TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR    (2)   8  

 TAX, LÅNGHÅRIG KANIN    3  

 TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG   (1)   6  

 TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR      (2) 10  

 Antal    37  

  

  
RING 2      

Börjar kl.10.00 mätning kl. 09.45  

Domare: Eva Liljekvist Borg  

TAX, STRÄVHÅRIG KANIN  5  

TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG  (3) 11  

TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR    (10) 34 (+1)  

 Antal  50 
 
 

  

  

TOTALT ANTAL ANMÄLDA HUNDAR  88  

  

Observera att valpar bedöms innan respektive rasvariant!  



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

förrän bedömningarna är färdiga för dagen. Förutom ovanstående nämnda, kommer finalerna på 

eftermiddagen hållas för; BIS-valp, BIS-junior, BIS-veteran och BIS-Bruks-/jaktklass.  

 

Förtydligande: siffror inom parentes ovan, står för antalet valpar i rasen. Ex.vis ( 3 ) 11, betyder att 

3 utav de 11 i rasen är valpar. ( +1 ) står för Avelsklass.  

Barn med hund kommer att anordnas. Anmälan sker på plats i sekretariatet. Maxålder för deltagande 

är 12 år.  

ÖsvTK har försäljning, i egen regi, av kaffe, kakor, hamburgare, korv och läsk m.m.  

VÅRA SPONSORER: ROYAL CANIN, ICA MAXI STORMARKNAD VÄRMDÖ OCH 

ÖSTSVENSKA TAXKLUBBEN HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL ULRIKSDAL.  

 VÄGBESKRIVNING TILL UTSTÄLLNINGEN  

  

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 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 E18V/E4S. 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  

Stocksundsbronhåller 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 hotell Scandic 

på höger sida.  

Se vidare längre ner 'För samtliga'.  

  

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

fram till korsvägdär 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 utmärkt att dra kärra/vagn.  

  

  

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

Vi vill även påminna om att rökning är förbjuden på utställningsplatsen. Till utställningsplatsen 

räknas en yta av 25 meter runt ringarna.  


