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PM för officiell utställning 1 aug. 2021 i Älvkarleby 
Välkommen till Svensk Bretonklubbs officiella jubileumsutställning i Älvkar-
leby, söndagen 1 augusti! 

Domare: Anne Eissing, Tyskland 

Bedömningen startar kl 10.00 

Plats: Den stora planen söder om campingen, på andra sidan den lilla bron, se karta på sid 2. 

Äntligen är det då dags för en stor officiell bretonutställning igen. Jubileumsutställningen är ett 
år försenad men nu bär det av. 

Domaren dömer ca 20 hundar i timmen. Ditt/dina startnummer står i mailet som kom med detta PM. 

Kom i god tid till ringen! Nummerlapp delas ut på plats, i ”BretonButiken”, ett bord/stånd som 
står uppställt bredvid ringen.  
Tag med vaccinationsintyg, liggunderlag för hunden, eventuellt stol för föraren samt vatten och 
vattenskål. 
 
PRAKTISK INFORMATION  

Ägare av avelshund och uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas 
ägare att hunden ska ingå i Avelsgrupp/Uppfödargrupp och delta i avelsklass/uppfödargrupp 
samt meddela till ringsekreterare om deltagande önskas. 

Det är inte tillåtet att bära kläder med hundnamn eller kennelnamn i utställningsringen.  

Ev. tält (inkl. linor) får inte stå närmare ringen än 3 meter.  

Obs. Valpar yngre än 4 månader får enl SKK:s regler inte vistas inom området. 

 
VACCINATIONSBESTÄMMELSER HUNDAR 
Vi påminner om att utställaren är ansvarig för att deltagande hund har föreskrivna vaccination-
er. Samtliga hundar som deltar eller vistas på utställningsplatsen skall vara vaccinerade mot 
valpsjuka. Så kallad förstagångsvaccination skall vara genomförd minst 14 dagar innan utställ-
ningen. Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas. Vaccinationskontroll kommer att ske med 
stickprov.  

CORONA/COVID-19-BESTÄMMELSER 
Samtliga jubileumsaktiviteter tilldrar sig utomhus och Svensk Bretonklubb följer SKK:s be-
stämmelser – för info: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/ 

Servering finns på campingen intill utställningsplatsen.  

Besök gärna vår BretonButik med försäljning av profilkläder och diverse breton-saker. 

Vid frågor kring utställningen: 
Eva: 070-3213044, Rita: 070-6790095 eller för övriga frågor: Lennart 070-6907168  
Vägbeskrivning och karta, se nästa sida. 

Samtliga foderpriser är skänkta av vår huvudsponsor Bozita/Robur 
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VÄGBESKRIVNING: 

Från E4an ta avfart 195 (vid Dragon Gate) till väg 291 mot Skutskär/Älvkarleby. 
Följ sedan skyltning mot Älvkarleby FiskeCamp.  

Parkering finns i direkt anslutning till utställningsplatsen,  
koordinater 60.575367, 17.447882 

 

 

Karta Älvkarleby Camping 

 


