
Välkommen till Östsvenska Taxklubbens 

Vårutställning söndagen den 26 maj 2019 

 
Nummerlappar skickas ut i samband med detta PM. 

 

Vaccinationskontroll sker mellan kl. 08.30 – 11.00. Utställaren är ansvariga för att hunden 

erhållit föreskrivna vaccinationer.  

 

Bedömningen börjar kl. 10.00 i båda ringarna. I ring 1 börjar bedömningen med 10 

valpar. Därefter går BIS-final för valparna innan ordinarie bedömning påbörjas. 

 

OBLIGATORISK INMÄTNING sker i respektive ring kl. 09.45.  

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 börjar.  

 

Vi kommer att anordna Barn med hund, anmälan sker på plats i sekretariatet.  

Maxåldern är 12 år för deltagande. Kostnad 20 kr/barn. 

 

Totalt är 80 hundar anmälda varav 10 är valpar. Domarna bedömer ca 20-25 hundar per 

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

 

RINGFÖRDELNING: 

Ring 1 Domare: Britt-Marie Dornell Antal hundar: 39 

Tax, korthårig dvärg 

(valpklass, 6-9 mån) 

2 Tax, strävhårig kanin 1 

Tax, korthårig 

normalstor (valpklass 

1, 4-6 mån) 

1 Tax, strävhårig dvärg 2 

Tax, strävhårig dvärg 

(valpklass 1, 4-6 mån) 

1 Tax, strävhårig 

normalstor 

26 

Tax, strävhårig 

normalstor (valpklass 

1, 4-6 mån) 

3   

Tax, strävhårig 

normalstor (valpklass, 

6-9 mån) 

3   

 

Ring 2 Domare: Gunnar Furvik Antal hundar: 41 

Tax, korthårig kanin 4 Tax, långhårig kanin 1 

Tax, korthårig dvärg 12 Tax, långhårig dvärg 7 

Tax, korthårig 

normalstor 

4 Tax, långhårig 

normalstor 

13 

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

inte lämna utställningen förrän bedömningarna är färdiga för dagen. 

 

 



Övrig information 

 

Ringträning 

Den 21 maj kl. 18.00 håller Caroline Karlsson och Lina Widlund ringträning i Sundbyberg.  

Vi kommer hålla till vid Ursviks motionsgård. Dit går buss 504 mot Rissne från Hallonbergen 

Centrum. Parkering för er som kommer med bil finns precis i anslutning till gräsplanen där vi 

kommer hålla till. Parkeringen är gratis, p-skiva behövs dock. Priset för ringträningen är 150 

kronor per person som betalas till Caroline eller Lina på plats. Det går också bra att swisha. 

  

Gå gärna in på vår Facebook-sida och meddela i evenemanget där att du kommer. Det går 

också bra skicka ett mail till Caroline: ostsvenskatk@gmail.com.  

Hör av er om ni har några frågor! 

 

 Hoppas vi ses! //Caroline och Lina 

 

Servering 

Östsvenska Taxklubben kommer erbjuda enklare servering med korv, hamburgare, kaffe, 

dricka och fika. För den som önskar mer ”matig” mat finns Ulriksdals Trädgårdscafé. 

 

Vandringspriser 

Delas ut efter avslutad BIS-final. Mer information om vandringspriserna finns på vår hemsida 

och i utställningskatalogen. 

 

Frågor under dagen 

Vid frågor under utställningsdagen ring eller prata med kommissarie Anders Vahlberg. 

Telefonnummer till Anders: 070-088 77 14. 

 

Tältfria zoner kommer finna runt båda ringarna.  

 

 

Vårutställningen i Ulriksdals Slottspark sponsras av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.facebook.com/groups/726768704109078/
mailto:ostsvenskatk@gmail.com


Vägbeskrivning till utställningen 

 

Vi kommer skylta från Circle K- macken tillutställningsplatsen. Det pågår just nu en del 

vägarbeten så tänk på att vara ute i god tid.  

 

Från Södertälje: 

Kör på E20/E4 mot Stockholm. Följs skyltar mot Sundsvall/Stockholm. Vid trafikplats Järva 

Krog kör i högerfilen och tag avfarten 169 (efter busshållplatsen) och följ skylar mot E18 

Oslo/Ursvik. Kör under motorvägen och sväng höger vid rödljusen. Följs Tax-skyltarna från 

Circle K-macken. 

 

Från Uppsala:  

Följ E4 mot Stockholm. Vid trafikplats Järva Krog ta avfart 168-169, följ skyltar mot 

E18/Oslo/Norrtälje. Vid rödljusen ta höger och följ tax-skyltarna. 

 

Från Enköping: 

Följ E18 mot Stockholm. Vid Kista håll åt vänster och kör ut på E4. Vid trafikplats Järva 

Krog ta avfart 168-169, följ skyltar mot E18/Oslo/Norrtälje. Vid rödljusen ta höger och följ 

tax-skyltarna. 

 

Från Norrtälje: 

Följ E18 mot Stockholm. Vid trafikplats Bergshamra, avfart 176, kör i de två högerfilerna och 

ta avfarten mot E18/E4/E20 S/Oslo/Solna C. Vid Järva Krog kör under motorvägen och tag 

höger vid rödljusen och följ tax-skyltarna. 

 

Om ni kör med GPS:  

 

Till Circle K 

Adress: Vallgatan 6, 170 08 Solna 

Följ därefter skyltningen. 

 

Koordinater till parkeringen: 59.390796, 10.004996 

Adress: Slottsträdgårdsvägen 3, Solna (ligger till vänster ca 50 m innan infarten till 

parkeringen) 

 

OBS! Inga bilar är tillåtna i Ulriksdals Slottspark! Vi vill också påminna om att 

rökning är förbjuden på utställningsplatsen. Till utställningsplatsen räknas också en 

yta av 25 meter runt ringarna. 


