Hallands Taxklubbs PM.
Hälsar dig & din hund välkomna till Höst utställning i Tvååker Olsegårdens ridhus/Varberg
lördagen den 15/10- 2022.
Ring 1. Alla valpar oavsett hårlag & Alla Korthåriga kanintaxar , dvärgtaxar samt
korthåriga normaltaxar , Långhåriga kanintaxar &Långhåriga dvärgtaxar : Sonny Ström
Ring 2. Korthåriga dvärgtax valpar & Långhåriga dvärgtax valpar samt Alla Strävhåriga
kanintax, dvärgtax samt normaltaxar : Lisa Molin
Incheckning mellan kl 08.00-09.00, där du visar upp vaccinationsintyg och får din
nummerlapp.
Strävhåriganormaltaxar önskar vi att ni checkar in ca kl 10:30 detta pga av många
anmälningar till utställningen, var snäll och respektera att det kommer att vara mycket hundar
& människor i vårt ridhus. (Detta gäller inte strävhåriga normal valpar då dessa bedöms först
på morgonen. 4-6 mån & 6-9 mån)
Bedömningen börjar kl: 09.00. (valpar bedöms först på morgonen oavsett
hårlag. BIS valp finalen 4-6 mån samt 6-9 mån. Bis Valp går direkt efter de
är färdig bedömda i ring 2
Bis finaler är Veteran bis, Uppfödare bis, Avelsklass bis, BIS i ring 1.
OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!
OBS tänk på att inte komma till utställningen om du känner dig förkyld eller hängig. Undvik all
onödig beröring mellan utställare andra personer. Det är upp till var och ens ansvar att följa
gällande regler .HTK frånsäger sig ansvar för evt Corona smitta på utställnings platsen .
Vid insläppet skall vaccinerings pappren vara framtagna.
Att tänka på att ta med till utställningen: Vaccinations intyg, Stamtavlan evt vatten till
hunden
Tag med något att sitta på. Det kan vara kallt i vårt ridhus så kläd er varmt. Lotter kommer att
säljas.( Klubben har Swish)
Servering finns på platsen!! Både varm mat samt smörgåsar, godis dricka &kaffe.

Bedömningsordningen.
Domaren bedömer ca 15-20 st hundar i timmen.
Barn med hund kommer att anordnas på denna utställning!! Detta anmäls vid insläppet under
dagen senast kl 12:00.
151 st taxar, är anmälda till utställningen varav 31st valpar.& 4 st uppfödargrupper & 3 st
avelsgrupper.
Bedömningsordningen är följande i respektive, Ring1. Valpar, korthårig kanin, dvärg,
normal. långhåriga kanintaxar & Långhårig dvärg, Långhårig normaltax.
Ring .2. Bis valp bedöms i ring 2 när alla valpar är färdig bedömda .
Korthårig dvärg valpar, samt Långhåriga dvärg valpar är flyttade till ring 2Strävhår kanin,
dvärg, normal taxar.
Hanar bedöms först i respektive hårlag & klasser sedan tikarna. Med start med valpar,
juniorklass, unghundsklass, Jaktklass, öppenklass, championklass samt veteranklass.
OBS! HTK ansvarar inte för sen bedömning, om ni inte infinner er i tid.
Bis valp utses direkt när valparna är färdig bedömda i Ring 2.
Chip kontroll kommer att slumpvis att utföras.
Bis finalerna för vuxna hundarna är när alla hundarna är färdig bedömda och då delas
även vandringspriserna ut.
Ring 1.

Ring 2.

Valpar totalt: 31 st

Korthårig dvärg valpar : 6st
Långhårig dvärg valpar: 5 st
Strävhårig kanin: 3 st
Strävhårig Dvärg: 7 st
Strävhårig normal: 37 st (8)

Korthårig kanin: 2 st (3)
Korthårig dvärg: 14 st
Korthårig Normal: 20 st (4)
Långhårig kanin: 8 st
Långhårig dvärg: 16st
Långhårig Normal: 10st (5)
Totalt i ring 1: 78 st

Totalt i ring 2: 66 st

Valpar under 4 månader får inte medtas in på området. Hundarna skall vara vaccinerade enligt SKK:s
regler.
Inmätning görs i respektive ringar.
Inmätningen för Korthår långhår 8:50 och strävhåren ca kl 10:30
Om något är fel utställningskatalogen när ni kommer till utställningen var vänlig att meddela Magdalena Lubera
Så reder vi ut eventuellt problem innan er bedömning. Det är inte tillåtet att byta klass om inte hunden är
berättigad att tävla i klassen.

Vägbeskrivning:
E6 norr/söder ta av vid avfart 53 Tvååker/Varberg, följ utställningsskyltarna, Olsegårdens
ridhus Tvååker ligger 600m från motorvägs avfart.
Vid frågor ta gärna kontakt med Ann Bengtsson på 0705 45 8 199. Eller gå in på vår hemsida
www.hallandstaxklubb.se
Varmt Välkomna & ett stort lycka till !

