
Hjärtligt välkommen till SvVK norras  
officiella utställning på Timrå ridstadion, Timrå, långfredag 19/4 2019 

 
 
 

Vaccinationskontroll: Vi gör stickprovskontroller. 

Domaren dömer cirka 20-25 hundar/timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din 

egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valpar bedöms alltid först i respektive 

ras. OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid parkering och entré. 
 

***************************************************************************************** 
Kontaktpersoner under utställningsdagen: Helena 070-265 27 97 & Anna 070-62 65 165 

 

***************************************************************************************** 
Bedömningen startar kl. 10.00 i samtliga ringar!  

   

Ring 1  Eriksson Nicklas 
  

FARAOHUND 13 (+1) 
AFGHANHUND 7 
SALUKI 26 
 46 

Ring 2  Hagstedt Magnus 
  

GALGO ESPANOL 2 
WHIPPET (Tikar) 48 
 50 

  

Ring 3  Härling Henrik 
  

ITALIENSK VINTHUND 11 
WHIPPET (Hanar) 19 (+2) 
 30 

  

Ring 4  Lundström Per 
  

PODENCO IBICENCO, KORTHÅRIG 4 
PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/MÉDIO 1 
PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/PEQUENO 2 
PODENGO PORTUGUES, LISO/PEQUENO 7 
SKOTSK HJORTHUND 5 
SLOUGHI 10 (+1) 
IRLÄNDSK VARGHUND 12 
GREYHOUND 3 
CHART POLSKI 1 
AZAWAKH 2 
BORZOI 11 
CIRNECO DELL'ETNA                           2 

 60 
  

    TOTALT ANMÄLDA HUNDAR: 190 
  

******************************************************************************* 
Du som inte har skrivare, kan hämta nummerlapp och förbetald parkeringsbiljett i sekretariatet.  
 

SKK:s utställnings- och vaccinationsregler gäller. Glöm inte stamtavlan och vaccinationsintyget! 

OBS! Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet. 
 

Är det något du undrar över, kontakta Helena: 070-265 27 97 eller e-post: svvk.norra@gmail.com  
 

I SvVK Norras sekretariat kan Du köpa katalog (25:-) (alt. hämta förbetald), anmäla till Parklass (60:-/par) och  

hämta hp-/ck-rosetter eller poängkort samt köpa medlemsartiklar. Du kan betala med kort eller swish! OBS! 

Poängkort lämnas bara ut under aktuell utställningsdag och kan inte hämtas i efterskott. 
 

På Timrå ridstadion finns cafeteria. 
 

Vägbeskrivning  

Norrifrån via E4: Efter Midlanda flygplats och Y-et – ta nästa avfart (ca 1 km), ta vänster mot Bergeforsen, 

kör ca 1,5 km och ta höger mot Indal, efter ytterligare ca 1,5 km sväng vänster mot Ridstadion. 

Söderifrån via E4: Efter Timrå Centrum huset (syns från E4) – ta andra avfarten mot Sörberge/Sollefteå, ta 

direkt höger mot Sollefteå, kör ca 1,5 km och ta höger mot Indal, efter ytterligare ca 1,5 km sväng vänster mot 

Ridstadion. 

 

Husbil/husvagn hänvisas till släp- & bussparkeringen, bilar parkeras i första hand till vänster, se skyltning. 
Glöm inte att klippa ut din förbetalda parkeringsbiljett och sätta den väl synligt i framrutan! 

Parkeringsbiljetter kan betalas med kontanter, poängkort och swish, bil 25 kr, husvagn/husbil 150 kr/dygn.   

Swish! 123 180 83 10 – Glöm inte att skriva vad du handlar i meddelandet! 

 

  Välkomna till en trevlig dag!   


