
WÄSTMANLANDS KENNELKLUBBS NORDIC DOG SHOW I 
VÄSTERÅS 17-18 JULI 2021 
 
Utställningsplats/Showground: Apalby, Västerås 
 

Viktig information! 
Wästmanlands Kennelklubb har tagit beslutat att anordna 
Nordic Dog Show i Apalby 17-18 juli 2021. Förutsättningarna 
är att Folkhälsomyndigheten påbörjar fas 2 fr o m 1 juli och 
att vi får godkänt utav Polismyndigheten och Västerås 
kommun.  
Det är extremt viktigt att samtliga som är intresserade av att 
anmäla till denna utställning ytterst noggrant läser igenom följande informationsbrev. 
 

Följande regler kommer att gälla för alla, inga undantag! 

 
Rasgrupperna indelade lördag grupp 2, 5, 7, 8, 10, söndag grupp 1, 3, 4, 6, 9.  
 

Anmälan enbart möjligt via SKK Internetanmälan.  
Håll koll på SKK Internetanmälan när den läggs ut under vecka 24.  
2 dagar med 3 pass/ dag.  
Pass 1 kl 08.00-10.00, insläpp sker fr o m kl 7:00 
Pass 2 kl 12.00-14.00, insläpp sker fr o m kl 11:00 
Pass 3 kl 16.00-18.00, insläpp sker fr o m kl 15:00 
 
Inga valpar får delta på utställningen och inga grupptävlingar eller juniorhandling anordnas, dvs. 
enbart rasbedömningar. Hela rasen bedöms på samma pass. 
Max 600 hundar/pass, max 40 hundar/ring. Det kommer att vara 15 ringar/pass. 
 

Vi kommer stänga anmälan vid ca 3000 anmälda hundar.  
 
Då det kommer bli svårt för oss att förutse hur många hundar som blir anmälda per ras kommer 
domarändringar att kunna ske och vi hoppas att ni har överseende med detta.  
 

Max 1 person/hund är tillåtet inne på området. Anmäler man flera hundar så måste samtliga 

medföljare komma in på utställningsområdet vid samma tillfälle.  INGA UNDANTAG! 

 

Icke anmälda hundar får inte följa med in på utställningsområdet! 
 
Vi kommer inte att kunna ta hänsyn till önskemål om tid, ringar i närheten av varandra osv.  
 
Alla som är i ringen måste använda munskydd eller visir. 
 
Inga kataloger kommer vara till salu, katalogen läggs ut på hemsidan samma dag, samt sätts upp 
vid varje ring. BIR/BIM, cert, reserv-cert och championat rosetter delas ut i ringarna så även 
inteckningskort. Ingen försäljning av rosetter kommer att finnas på plats och kan inte beställas 
efteråt.  

 



 

Ingen publik är tillåtet på området.  

 
Ingen försäljning av hundtillbehör eller mat och dryck.  
 
Enbart toavagnar kommer att finns på området och även vatten till hundarna.  
 
Rastning av hundar får enbart ske på det inhägnade området där utställningen är.  
 
När din hund är färdigbedömd måste ni lämna området och får således inte stanna kvar för att 
se andra raser bedömas. Vi kommer att ha kontrollanter som kollar detta under hela helgen.  
 
Det kommer bli en ingång till området för insläpp och en separat utgång för utsläpp från området.  
Viktigt att alla håller avstånd och respekterar villkoren så att det blir en bra helg för alla som är 
utställningssugna.  
 
OM Folkhälsomyndigheterna bestämmer att fas 2 flyttas längre fram kommer vi att behöva ställa 
in utställningen och återbetalning av anmälningsavgifter sker mot en viss administrationsavgift.  
 
 
Sista anmälningsdag via internetanmälan utgår 24 juni, kl 12.00 /Last entry via SKK online entry 
June 24, 12.00 (noon) eller när max antal hundar har uppnått.  
 
Anmäl via SKKs Internetanmälan/Enter via SKKs entry online: www.skk.se. 
In order to use the online entry the dog has to be in SKKs data base. For foreign dogs please send a 
copy of the registration certificate/pedigree to reg@skk.se a few days before you want to make the 
entry online. 
 
Please note: A copy of the registration certificate with complete pedigree must be enclosed 
together with a copy of payment and working class certificate (WCC) if applicable. 
  
Frågor rörande din anmälan, kontakta/Inquiries regarding your entry: Berith Uhlén Svensson, 
telefon 0300-54 51 46, vardagar kl 13-18, e-post bus@b-u-s.se.   
 
Allmänna upplysningar/Information: Måd Lagerqvist, telefon 070-7194967, dagar och kvällar till 
kl 21:00. Du hittar oss även på/You may also look at www.wkk.se, eller kontakta/or contact 
Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen, 08-7953322, 10-12, 13-15. 
 
 

Anmälningsavgifter/Entry fee: 
SEK 24/6  
kl 12.00 

Juniorklass/Junior class (9-18 mån) 500:- 

Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån) 500:- 

Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-) 500:- 

Öppen klass/Open class (15 mån-) 500:- 

Championklass/Champion class (15 mån-) 500:- 

Veteranklass/Veteran class (8 år- ) 500:- 

 

http://www.skk.se/
mailto:reg@skk.se
mailto:bus@b-u-s.se
http://www.wkk.se/


WÄSTMANLANDS KENNELKLUBB ÖNSKAR DIG OCH DIN HUND HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅR 
UTSTÄLLNING I VÄSTERÅS 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÖRDAG 17 JULI 
Grupp: 2, 5, 7, 8, 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPP 2 - SCHNAUZER och PINSCHER, MOLOSSER och BERGSHUNDAR samt  
 SENNENHUNDAR 
Affenpinscher, boxer, dobermann, riesenschnauzer (p&s, sv), schnauzer (p&s, sv): Jan Herngren 
Aidi, appenzeller sennenhund, broholmer, cao da serra da estrela (pelo comprido, pelo curto), cao 
de castro laboreiro, cao de gado transmontano, cao fila de sao miguel, cimarrón uruguayo, 
ciobanesc romanesc de bucovina, dogo argentino, dogue de bordeaux, entlebucher sennenhund, 
fila brasileiro, grosser schweizer sennenhund, hollandse smoushond, hovawart, kangal coban 
köpegi, kavkazskaja ovtjarka, kraski ovcar, landseer, mastiff, mastín espanol, mastino napoletano, 
perro dogo mallorquín/ca de bou, presa canario, pyreneisk mastiff, rafeiro do alentejo, rysk svart 
terrier, sarplaninac, shar pei, sredneasiatskaja ovtjarka, tibetansk mastiff, tornjak, tosa, 
österreichischer pinscher: Charlotta Mellin 
Berner sennenhund: Eva Eriksson  
Bullmastiff, rottweiler: Karl-Erik Johansson 
Cane corso, grand danois, newfoundlandshund: Susanna Johansson 
Dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg: Nina Karlsdotter 
Dvärgpinscher, dvärgschnauzer (p&s): Markus Gisslén 
Dvärgschnauzer (sv, sv&si, vit): Lisa Molin 
Leonberger, sankt bernhardshund (korth, långh): Hans Almgren 
Pinscher: Nina Lönner-Andersson 
Pyrenéerhund: Åsa Fröding Andersson 
 
GRUPP 5 - SPETSAR och RASER AV URHUNDSTYP 
Akita, american eskimo dog, anjing kintamani-bali, canaan dog, canadian eskimo dog, dansk spids, 
grönlandshund, hokkaido, jakutskaja lajka, kai, kishu, korea jindo dog, shikoku, svensk vit älghund, 
taiwan dog, thai bangkaew dog, thai ridgeback dog, tysk spets (grosspitz, kleinspitz, mittelspitz): 
Ann-Christin Johansson  
Alaskan malamute, cirneco dell’etna, finsk spets, hälleforshund, isländsk fårhund, jämthund, 
karelsk björnhund, lapsk vallhund, norsk älghund grå (gråhund), norsk älghund svart, perro sin 
pelo del perú (grande, médio, pequeno), rysk-europeisk lajka, siberian husky, volpino italiano, 
västsibirisk lajka, östsibirisk lajka: Mikael Nilsson 
American akita, norrbottenspets, norsk buhund, norsk lundehund, samojedhund, shiba, svensk 
lapphund: Benny Blidh von Schedvin 
Basenji, faraohund, podenco canario, podenco ibicenco (korth, strävh), podengo portugues pelo 
cerdoso (grande, médio, pequeno), podengo portugues pelo liso (grande, médio, pequeno): Marie 
Gadolin 
Chow chow, eurasier, xoloitzcuintle (stor, mellan, liten): Åsa Fröding Andersson 
Finsk lapphund: Elisabeth Spillman Åkerlund 
Japansk spets, västgötaspets: Nina Lönner-Andersson 
Keeshond, pomeranian: Jennie Andersson 
 
 
 



GRUPP 7 - STÅENDE FÅGELHUNDAR 
Bracco italiano, braque d’auvergne, braque de l’ariège, braque du bourbonnais, braque francais 
type gascogne, braque francais type pyrénées, braque saint-germain, breton, ceský fousek, 
deutsch stichelhaar, drentsche patrijshond, engelsk setter, épagneul bleu de picardie, épagneul de 
pont-audemer, épagneul de saint-usuge, épagneul francais, épagneul picard, gammel dansk 
hönsehund, gordon setter, griffon d’arret à poil dur/korthals, grosser münsterländer, irländsk röd 
och vit setter, irländsk röd setter, kleiner münsterländer, korthårig vorsteh, långhårig vorsteh, 
perdigueiro portugues, perdiguero de burgos, pointer, pudelpointer, slovenský hrubosrsty stavac, 
spinone, stabijhoun, strävhårig vorsteh, ungersk vizsla korth, ungersk vizsla strävh, weimaraner 
(korth, långh): Bertil Lundgren 
 
GRUPP 8 - STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR och  
 VATTENHUNDAR 
American water spaniel, chesapeake bay retriever, curly coated retriever, nederlandse 
kooikerhondje, sussex spaniel, wachtelhund, wetterhoun: Paul Stanton 
Amerikansk cocker spaniel: Charlotta Mellin 
Barbet, clumber spaniel, nova scotia duck tolling retriever, welsh springer spaniel: Anne-Chaterine 
Edoff 
Cocker spaniel (hanar): Torbjörn Skaar 
Cocker spaniel (tikar & BIR): Åsa Fröding Andersson 
Engelsk springer spaniel (hanar): Maritha Östlund-Holmsten 
Engelsk springer spaniel (tikar & BIR): Jennie Andersson 
Field spaniel, irländsk vattenspaniel, labrador retriever (hanar & BIR): Karl-Erik Johansson  
Flatcoated retriever (hanar): Ann Carlström 
Flatcoated retriever (tikar & BIR): Eva Nielsen  
Golden retriever (hanar & BIR): Jan Herngren 
Golden retriever (tikar): Benny Blidh von Schedvin 
Labrador retriever (tikar): Birgitta Svarstad 
Lagotto romagnolo (hanar): Nina Lönner-Andersson 
Lagotto romagnolo (tikar & BIR): Johan Andersson 
Perro de agua espanol, portugisisk vattenhund: Camilla Bäckman 
 
GRUPP 10 – VINTHUNDAR 
Afghanhund: Mikael Nilsson 
Azawakh, irländsk varghund, skotsk hjorthund, sloughi: Bengt-Åke Bogren 
Borzoi, chart polski, galgo espanol, greyhound, magyar agar: Eva Liljekvist Borg 
Italiensk vinthund: Åsa Fröding Andersson 
Saluki: Ann-Christin Johansson 
Whippet (hanar): Micael Johansson 
Whippet (tikar & BIR): Ray Lindholm 
 
RESERVDOMARE: Torbjörn Skaar, Johan Andersson, Paul Stanton, Hans Almgren, Nina Karlsdotter 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÖNDAG 18 JULI 
Grupp: 1, 3, 4, 6, 9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPP 1 - VALL-, BOSKAPS- och HERDEHUNDAR 
Australian cattledog, bearded collie: Anna Friberg 
Australian kelpie, australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, beauceron, belgisk 
vallhund (groenendael, laekenois, malinois, tervueren), bergamasco, berger des pyrénées à face 
rase, berger des pyrénées à poil long, berger picard, border collie, bouvier des ardennes, bouvier 
des flandres, briard, ca de bestiar, cao da serra de aires, chodský pes, ciobanesc romanesc 
carpatin, ciobanesc romanesc mioritic, gos d’atura catalá, hollandse herdershond (korth, långh, 
strävh), hrvatski ovcar, juzjnorusskaja ovtjarka, komondor, kuvasz, lancashire heeler, maremmano 
abruzzese, miniature american shepherd, polski owczarek nizinny, polski owczarek podhalanski, 
slovenský cuvac, vostotjnoevropejskaja ovtjarka: Eva Eriksson 
Ceskoslovenský vlciak, nederlandse schapendoes, old english sheepdog, saarloos wolfhond, 
schipperke, vit herdehund, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke: Anne-Chaterine Edoff 
Collie korth, collie långh, mudi, puli, pumi, tysk schäferhund (normalh, långh): Birgitta Svarstad 
Shetland sheepdog (hanar): Karl-Erik Johansson 
Shetland sheepdog (tikar & BIR): Micael Johansson 
 
GRUPP 3 – TERRIER 
Airedaleterrier, american hairless terrier, borderterrier, rat terrier, skotsk terrier: Marie Gadolin 
American staffordshire terrier, irish softcoated wheaten terrier: Benny Blidh von Schedvin 
American toy fox terrier, english toy terrier, nihon teria, ratonero bodeguero andaluz, 
staffordshire bullterrier (hanar), tenterfield terrier, terrier brasiliero: Charlotta Mellin 
Australisk terrier, biewer terrier, bullterrier, irländsk terrier, jack russell terrier, lakelandterrier, 
manchesterterrier, miniatyrbullterrier, norfolkterrier, norwichterrier, parson russell terrier, 
sealyhamterrier, silky terrier, tysk jaktterrier, welshterrier: Mikael Nilsson 
Bedlingtonterrier, cairnterrier, ceskyterrier, dandie dinmont terrier, irish glen of imaal terrier, 
kerry blue terrier, skyeterrier, släthårig foxterrier, strävhårig foxterrier, west highland white 
terrier: Hans Almgren 
Staffordshire bullterrier (tikar & BIR): Cindy Pettersson 
Yorkshireterrier: Åsa Fröding Andersson 
 
GRUPP 4 - TAXAR 
Tax, långhår och korthår: Susanna Johansson  
Tax, strävhår: Ann Carlström 
 
GRUPP 6 - DRIVANDE HUNDAR samt SÖK- och SPÅRHUNDAR 
Alpenländiche dachsbracke, american foxhound, anglo-francais de petite venérie, anglo-russkaya 
gontjaja, ariégeois, basset artésien normand, basset bleu de gascogne, bayersk viltspårhund, 
beagle, beagle harrier, billy, black and tan coonhound, bluetick coonhound, bosanski ostrodlaki 
gonic-barak, briquet griffon vendéen, chien d’artois, crnogorski planinski gonic, deutsche bracke, 
drever, dunkerstövare, erdélyi kopó, estnisk stövare, finsk stövare, francais blanc et noir, francais 
blanc et orange, francais tricolore, gascon saintongeois, gonczy polski, gotlandsstövare, grand 
anglo-francais blanc et noir, grand anglo-francais blanc et orange, grand anglo-francais tricolore, 
grand bleu de gascogne, grand griffon vendéen, griffon bleu de gascogne, griffon fauve de 
bretagne, griffon nivernais, haldenstövare, hamiltonstövare, hannoveransk viltspårhund, harrier, 
hellinikos ichnilatis, hygenstövare, istarski kratkodlaki gonic, istarski ostrodlaki gonic, ogar polski, 



otterhound, petit bleu de gascogne, plott, poitevin, porcelaine, posavski gonic, russkaja gontjaja, 
sabueso espanol, schillerstövare, schweiziska små stövare (berner, jura, luzerner, schwyzer), 
schweiziska stövare (berner, jura, luzerner, schwyzer), segugio italiano (släth, strävh), segugio 
maremmano, serbski gonic, serbski trobojni gonic, slovenský kopov, smålandsstövare, steirische 
rauhaarbracke, tirolerbracke, treeing walker coonhound, westfälische dachsbracke, brandlbracke 
– (Vieräugl): Eva Liljekvist Borg 
Basset fauve de bretagne, basset hound, blodhund, foxhound, grand basset griffon vendéen, petit 
basset griffon vendéen: Bengt-Åke Bogren 
Dalmatiner: Maritha Östlund-Holmsten 
Rhodesian ridgeback: Bertil Lundgren 
 
GRUPP 9 – SÄLLSKAPSHUNDAR 
Bichon frisé, bichon havanais: Markus Gisslén 
Bolognese, bostonterrier, japanese chin, king charles spaniel, kromfohrländer, prazský krysarík, 
russkaja tsvetnaja bolonka, russkiy toy (släth, långh): Bengt-Åke Bogren 
Cavalier king charles spaniel: Eva Eriksson 
Chihuahua korth: Elisabeth Spillman Åkerlund 
Chihuahua långh (hanar): Hans Almgren 
Chihuahua långh (tikar & BIR), phalène: Eva Liljekvist Borg 
Chinese crested dog: Nina Karlsdotter 
Coton de tuléar, pekingese: Åsa Fröding Andersson 
Fransk bulldog (hanar): Torbjörn Skaar 
Fransk bulldog (tikar & BIR): Eva Nielsen 
Griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon: Maritha Östlund-Holmsten 
Lhasa apso: Birgitta Svarstad 
Löwchen, malteser, tibetansk spaniel: Anna Friberg 
Mops (hanar): Jan Herngren 
Mops (tikar & BIR): Lisa Molin 
Papillon: Johan Andersson 
Pudel dvärg, pudel toy: Ray Lindholm 
Pudel mellan, pudel stor: Paul Stanton 
Shih tzu: Nina Lönner-Andersson 
Tibetansk terrier: Charlotta Melin 
 

RESERVDOMARE: Karl-Erik Johansson, Eva Nielsen, Torbjörn Skaar, Paul Stanton, Nina Karlsdotter 
 


