
 

Viktig information! 

Wästmanlands Kennelklubb har tagit beslutet att anordna Nordic Dog Show i Apalby 17-18 

juli 2021. Förutsättningarna är att Folkhälsomyndigheten påbörjar fas 2 fr o m 1:a juli och att 

vi får godkänt av 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! 

Bedömningen sker på lördag och söndag. Rasgrupperna indelat enligt PM, som publiceras i 

början av vecka 24.  På lördag är det grupp 2,5,7,8,10 som bedöms och på 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.  

Inga åskådare är tillåtna på området. Ingen försäljning av hundtillbehör, mat eller 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.  


