
CHIHUAHUACIRKELNS RASSPECIAL 
Söndag 2015-08-02 Chihuahua Långhår 

 
Utställningsplats ESKILSTUNA, VILSTA SPORT & IDROTTSCENTER 
 
CHIHUAHUACIRKELN hälsar dig hjärtligt välkommen till utställningen! 

Vi sänder Dig NUMMERLAPP, RINGFÖRDELNING som BEKRÄFTELSE på Din 
tävlingsanmälan. 

Nummerlappen tillsammans med det obligatoriska VACCINATIONSINTYGET, är 
Din och Din hunds entrébiljett till utställningen, (beräkna Din ankomst, ca 20-25 
hundar bedöms per timme) 

Regler för att erlagd anmälningsavgift skall återbetalas 

Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så sent att 
hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska domarbytet 
annonseras vid entrén och vid aktuell utställningsring. 
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan 
anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift,) Dock ska i sådant fall 
en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på 
utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar inte anmälningsavgiften. 
Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid 
utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften. 
Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte 
anmälningsavgiften 
I inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften. Om utannonserad 
reservdomare ersätter ordinarie domare återbetalas inte heller anmälningsavgiften, 
oavsett klass. 
Kom inte försent med din hund!  
Reglerna för hundägare som kommer försent till bedömningen har skärpts till. 
Kommer hunden efter att sista hunden i klassen är färdigbedömd kan den 
visserligen fortfarande få en kvalitetsbedömning men den får inte delta i 
konkurrensbedömning. Domaren avgör om det finns tid för en kvalitetsbedömning 
av den hund som kommit sent. 
Kommer du försent till konkurrensbedömningen får din hund inte delta i denna och 
kan därmed inte heller delta i den fortsatta bedömningen. Det är upp till domaren 
att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBS! Kontrollera noga att Din hund är anmäld i rätt klass!!! 
 
Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna 
återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen. 
 
Har Du frågor så kontakta Karin Johansson karin.utstallning@sdhk.net	      
eller tfn 0157-50037 
 
OBS. Valpar 
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning 
och inte heller införas på området. 

 
KRAV PÅ VACCINATIONER 
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder 
Hund över ett (1) årsålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder 
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan 
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före 
utställningsdagen. 
 

	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 



RINGFÖRDELNING 
  
Chihuahuacirkelns Nationella utställning i ESKILSTUNA 
Söndag  2015-08-02 Chihuahua Långhår 
__________________________________________________________________ 
 
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08:00 - 11:00. 
  
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje 
när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din 
ring. 
________________________________________________________________ 
    
RING 1     Börjar kl. 09:00 
  
Andersson Åsa 
  
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Hanar) (Veteranklass) 5 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Tikar) (Veteranklass) 10 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Valpklass 4-6 mån) 25 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Valpklass 6-9 mån) 20 
 __ 
 60 
  
RING 2     Börjar kl. 09:00 
  
Llamas Lawrence,  GIBRALTAR 
  
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Hanar) (Öppen klass) 16 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Hanar) (Championklass) 19 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Tikar) (Öppen klass) 27 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Tikar) (Championklass) 15 (+6) 
 __ 
 77 
  
RING 3     Börjar kl. 09:00 
  
Rhodes Allison,  AUSTRALIEN 
  
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Hanar) (Juniorklass) 16 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Hanar) (Unghundsklass) 10 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Tikar) (Juniorklass) 31 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG (Tikar) (Unghundsklass) 15 
 __ 
 72 
  
  
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 215 

  

    	  
 

VÄLKOMNA 

Till CHIHUAHUACIRKELNS RASSPECIAL 

ESKILSTUNA, VILSTA SPORT & IDROTTSCENTER 
Söndag  2015-08-02  
Chihuahua Långhår 

 
Vägbeskrivning 
 
Vägbeskrivning: 

Från nordöst: 
E20, ta av vid trafikplats SVISTA. Följ Strängnäsvägen/Intagsgatan, sväng vänster på 
Carlavägen och sedan Vasavägen.  Kör rakt fram i rondellen Vasavägen och 
Stenkvistavägen. Följ sedan Vasavägen fram till Vilsta Sporthall. 
 
Från nordväst: 
E20, ta av vid trafikplats ÅRBY. Följ väg 53 fram till rondellen, sväng vänster på Carlavägen. 
Följ den och sedan Vasavägen. Kör rakt fram i rondellen Vasavägen och Stenkvistavägen. 
Följ sedan Vasavägen fram till Vilsta Sporthall. 
 
Från söder: 
Väg 53 fram till rondellen Vasavägen/Stenkvistavägen, sväng vänster och följ Vasavägen 
fram till Vilsta Sporthall. 
 
GPS-koordinater: 
 
Lat: N 59º 21' 5"  
Long: E 16º 30' 36" 


