
PM/RINGFÖRDELNING                                                                                  
Sv Pudelklubben Västra avdelningen 
Nationell utställning Härryda Hundarena lördag 2020-10-10 och  
Söndag 2020-10-11 Mediavägen 16, Landvetter 
 
Domare båda dagarna: Markus Gisslén. (Notera att det är domarändring till 
reservdomare för toy- och dvärgpudel) 
___________________________________________________________________ 
 
På grund covid-19 så har vi fått anpassa utställningen efter rådande restriktioner. Så 
det kommer vara lite olika tider att hålla koll på. Tänk på att lämna hallen så snart ni är 
klara för att underlätta för oss alla. En person per anmäld hund, för att vi ska kunna 
följa restriktionerna. Vi hoppas alla kan respektera behovet av att begränsa tillträdet.  
 
INGEN PUBLIK ÄR TYVÄRR VÄLKOMMEN I ÅR. 
 
Lördagens tider är 
Vaccinationskontroll öppnar kl 7:30 för DVÄRG och TOY. Inmätning kl 8:45 och 
bedömningen startar kl 9:00. 
 
Söndagens tider är 
Vaccinationskontrollen öppnar kl 7:30 för MELLAN. Inmätning 8:45 och bedömningen 
startar kl 9:00. 
Vaccinationskontrollen beräknas öppnar kl 12:00 för STORA. Bedömningen beräknas 
starta 13:30-14:00. 
Till FINALERNA beräknar vi att öppnar vaccinationskontrollen kl 14:00 och starten 
beräknas till kl 15:30 
 
Med reservation för förskjutningar. 
 
INMÄTNING 
Är du osäker på om din hund är en mellan så är det viktigt att ni kommer redan på 
lördagens inmätning. För mäter den inte till mellan på söndag så får den inte 
bedömas. Mäts din hund som dvärg så ska den ställas redan på lördagen, det samma 
gäller dvärgar som mäts till mellan ska ställas på söndag. 
  
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje när du beräknar din 
egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 
Valpar bedöms alltid först i varje storlek. 
 
Se SKKs utställningsbestämmelser i Pudelnytt. Alla hundar skall ha ett fullgott vaccinationsskydd mot 
valpsjuka. Vaccination mot Parvo rekommenderas. Vaccinationsintyg i original, registreringsbevis 
samt hundens nummerlapp skall uppvisas. Du som inte kan skriva ut nummerlapp hör av dig till 
utstallning.vastra@pudelklubben.se eller sms till 0739338617, senast kl. 16.00 dagen innan 
utställningen, så får du hämta nummerlappen i sekretariatet. 
 
Besökande hund skall uppvisa giltigt vaccinationsintyg. 
 
Hundar under 4 månader får inte vistas inne på utställningsplatsen (enligt SKK:s regler) 
 
 Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid vaccinationskontroll och parkering. 
 
 CK- rosetter delas inte ut i ringarna, utan finns att hämta kostnadsfritt i sekretariatet. 



LÖRDAG 10/10 

INMÄTNING AV EJ SLUTMÄTTA HUNDAR kl. 08.45  

   
Domare: Markus Gisslén 
 
Ringsekreterare: Terese Skog och Annica Burman 
 
PUDEL DVÄRG, VALP 6-9   0+0 
PUDEL DVÄRG    7+13     = 20     
 
 
PUDEL TOY, VALP 6-9   0+1  
PUDEL TOY    5+7     = 13    
 
Totalt anmälda lördag 33 st 
 
 

SÖNDAG 11/10 

INMÄTNING AV EJ SLUTMÄTTA HUNDAR kl. 08.45  

   
Domare: Markus Gisslén 
 
Ringsekreterare: Terese Skog och Annica Burman 
 
PUDEL MELLAN, VALP 6-9   3+3  
PUDEL MELLAN   15+23    = 44  
  
PUDEL MELLAN, UPPFÖDARKLASS  1 
 
PUDEL STOR, VALP 6-9   1+0 
PUDEL STOR    10+17    = 28    
 
Totalt anmälda söndag 72 st 
 
 
                       
           

 

Totalt anmälda hundar 105 st 

Telefon till utställningsplatsen: 

 

   CUA Jenny Weserberg 073 9338617 

 

 

Kommer INTE finnas någon servering så tänk på att ta med dig egen fika. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Svenska Pudelklubben Västra avd i samarbete med Härryda Hundarena 
 

Härryda Hundarena är en inomhusträningshall med konstgräsunderlag och så kallad sviktpad. 

Det gör att det finns förhållningsregler att ta hänsyn till då vi behöver vara rädda om 

underlaget, då hallen i stor utsträckning används för tävling i andra hundsporter. Konstgräset 

är svårt och dyrt att rengöra så för att vi ska vara välkomna tillbaka så förväntas man som 

utställare: 

 



 Endast ha med sig välrastade hundar i hallen. Olyckor ska städas enligt gällande 
instruktioner på plats. Dessa finns att ta del av på flera ställen i hallen.  

 Ta på dig rena inneskor. Uteskor är inte tillåtna i hallen. Uteskor lämnas på skoställ 
innanför ytterdörren alt tas med till den plats man väljer att stå på. Skobyte ska 
genomföras vid varje in- och utpassage. 

 Vagnar transporteras endast längs utlagda mattor och lyfts undan för att inte vara i 
vägen. Vagn får inte rullas på konstgräset utan att rena hjulskydd i textil monterats på. 

 Ta med en presenning att lägga under ditt trimbord för att kunna samla ihop pälsen 
efter dig då klippning inte är tillåten på konstgräsmattan. För dig som inte har 
presenning med så hänvisas du till en begränsad ”grooming-area”. Här vistas man 
endast begränsad tid då flera kan vara på tur. Eget trimbord medtas.   

 Städa din plats efter dig oavsett var du är.  

 Undvika att låta löptik sitta/ligga direkt på mattan, sörj för att ha liggplats med till 
hunden.  

____________________________________________________________________________    

 

Vägbeskrivning 

Från Göteborg  

Kör mot Borås på Boråsleden. Ta avfart 74 in på Partillevägen. Kör 420 meter och in i 

rondellen. Sväng vänster i rondellen in på Fläskebovägen. Kör 176 meter in i rondellen och 

sväng höger. Fortsätt på Fläskebovägen 149 meter och sväng vänster in på Mediavägen. Kör 

rakt fram ca 100 m så är ni framme. 

Från Borås 

Kör mot Göteborg på Boråsleden. Tag avfart 74 och fortsätt ca 375 meter och tag vänster in på 

Partillevägen. Kör 420 meter och in i rondellen. Sväng vänster i rondellen in på Fläskebovägen. 

Kör 176 meter in i rondellen och sväng höger. Fortsätt på Fläskebovägen 149 meter och sväng 

vänster in på Mediavägen. Kör rakt fram ca 100 m så är ni framme. 

E20 från Lerum 

Tag avfart 81 och kör in i rondellen. Tag tredje avfarten in på Brodalsvägen. Kör 223 meter kör 

in i rondellen och tag andra avfarten in på Parallellvägen och kör ca 190 meter. Kör in i 

rondellen och tag andra avfarten in Gamla Alingsåsvägen och kör 136 meter. Kör in i rondellen 

och tag första avfarten in Tingsvägen och kör 1,9km. Kör in i rondellen och tag tredje avfarten 

in Landvettervägen och kör 2,7 km. Kör in i rondellen och tag andra avfarten, fortsätt på 

Landvettervägen 2,3 km. Kör in i rondellen och tag första avfarten in på Fläskebovägen. Kör 

176 meter in i rondellen och sväng höger. Fortsätt på Fläskebovägen 149 meter och sväng 

vänster in på Mediavägen. Kör rakt fram ca 100 m så är ni framme. 

Hjärtligt välkomna, vi ser fram mot en trivsam helg 

 

 


