
SVK Bottenviken 
Hundutställning söndag den 25 juli 2021 Piteå 

 
Tack för din anmälan! 

 
Välkommen till SVK Bottenvikens utställning i Piteå, fotbollsplanen i Böle. 

 

Vägbeskrivning: 

Från norr, i Öjebyn kör väg 374 mot Älvsbyn. I Böle sväng vänster mot Svensbyn, Bölebyvägen. Följ 

skyltningen till fotbollsplanen. 

Från söder, före Piteälven tag väg 373 mot Arvidsjaur. I Svensbyn tag höger mot Böle. Följ vägen, när ni 

passerat Piteälven, tag vänster över järnvägen. Följ skyltningen till fotbollsplanen.  

För närmare beskrivning, skriv Fridhemsvägen, Piteå i er GPS 

 

Domare: Peter Hoyer 
 

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Undvik trängsel och håll avstånd i och utanför ringen. 

Anmälan och vaccinationskontrollen är öppen från kl. 08.00 till kl.12.00, framför rasfördelningen finns 

rekommenderad tid för anmälan. Domaren dömer ungefär 15 - 20 hundar per timme. Nummerlapp erhålls vid 

anmälan. 

 

Bedömningen börjar kl 09.00, utställningen beräknas vara klar kl 15.00. 

 

Notera! Ingen försäljning av förplägnad. Tag med egen fikakorg! 
Tag gärna med något att sitta på, både till dig och hunden samt något att fästa nummerlappen med. 

 
Kom ihåg att ta med stamtavla och vaccinationsintyg.  

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. 

  Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- 

   och/eller utställningsdagen. 

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och 

parainfluensa (kennelhosta). 

 
Det är 69 hundar anmälda fördelade på följande raser: 

Kl. 08.00 Ungersk Vizsla, Korthårig:   1 

Kl. 08.00 Strävhårig Vorsteh:   13  
Kl. 08.30 Kleiner Münsterländer:   13  

Kl. 09.00 Korthårig Vorsteh:    42 (3 valpar)  

   

Bedömningen kommer att ske i ovan nämnda ordning, med Ungersk Vizsla först osv.  

 

Välkomna! 

 

Har du frågor om utställningen kontakta Ann Lundgren via SMS 070-6566340  

eller via e-post: ester2011@live.se  

 

OBS! vi vill påminna ER att valpar yngre än 4 månader inte får vistas på utställningsområdet. Har ni 

andra hundar mer Er som inte ska ställas, ta med vaccinationsintyg även för dessa! Tänk på att det kan 

bli varmt, så lämna inga hundar i bilen. 

 

 
                                 
        


