
PLACERINGSSKYLTARNA OCH 
WHITEBOARDTAVLAN LÄMNAS 

KVAR PÅ BORDET I RINGEN 
TILL NÄSTA DAG 

RINGSEKRETERAR- 
INFORMATION 2017   

När du kommer kan du hänga av dig ytterkläder i funktionärsgarderoben (se bifogad planskiss) och sedan 
anmäler du dig i ringcentralen 

Efter avprickningen: 

 FIKAKORG: I SKKs funktionärsrum finns korgarna delvis packade - ni själva kompletterar med de 
smörgåsar och dricka/vatten ni vill ha. Korgen lämnas efter bedömningen städad till 
funktionärsrummet. I funktionärsrummet kan du också fika före och efter bedömningen. 

 RESULTATLISTOR, KRITIKPÄRMAR och KATALOGER hämtas i “ringcentralen” 

 I de ringar där det finns VANDRINGSPRISER följer ett fotografi av priset med resultatlistorna att ge 
till vinnande hund (själva pokalerna förvaras på SKKs kansli) 

Ute i ringarna finns: 

 RINGLÅDOR  ÅTERLÄMNAS STÄDADE TILL RINGCENTRALEN EFTER AVSLUTAD BEDÖMNING! 

 PLACERINGSSKYLTAR 1-4 

 WHITEBOARDTAVLA där du som ringsekreterare skriver vilka 
katalognummer som ska in i klassen och går runt ringside och 
visar upp (om du hinner kan du även skriva vilken klass det är). 
Penna finns i ringlådan. Exempel: 

 

 På hörnstolparna med ringnummer finns info om vilka raser som bedöms i ringen. Var snäll och 
stryk en ras när den är färdigbedömd 

I ringlådorna finns: 

 ROSETTER: BIR-, BIM- & CERT-rosetter 
(Championat- & Cacib-rosetter samt HP-rosetter finns att få gratis i HP-montern. Resterande, t ex 
Reserv-cert-rosetter, CK-rosetter och placeringsrosetter finns att köpa i HP-montern.) 

 PRISKORT: CACIB- & Reserv-CACIB-kort, samt Championatkort 

 INPLASTADE KORT för kvalitetspriser (Excellent - rött, Very Good - blått, Good - gult, Sufficient - 
grönt, Ck - rosa, Hp - lila) samt Reserv-cert finns. Dessa visas tydligt upp för publiken i samband 
med att kvalitetspris eller reserv-cert utdelas 

 LAPPAR: 

- BIR-FOTOGRAFERING ges till BIR-vinnare 
- CRUFTS-info ges till hund av ras som är erkänd av Engelska Kennelklubben (se info i ringlådan) och 
blir Bästa hane/Bästa tik/Bästa juniorhane med Excellent/Bästa juniortik med Excellent 
- LAPP MED INFO OM SPONSORPRIS från Royal Canin ges till samtliga BIR-vinnare 

 Svensk Vinnare-pin; SVART ASK - delas ut till BIR & BIM som båda får titeln SE V-17 

 Svensk Juniorvinnare-pin; RÖD ASK - delas ut till vinnare i Juniorklass (både hanhund och tik) med 
Excellent, de får då titeln SE JV-17 

 Svensk Veteranvinnare-pin - BLÅ ASK - delas ut till vinnare i Veteranklass (både hanhund och tik) 
med Excellent, de får då titeln SE VV-17. (Diplom/intyg för SE V-17/ SE JV-17/ SE VV-17 skickas till 
ägarna per post i efterhand, i januari 2018) 

 LUNCHBILJETTER (i kuvert); Lunchen serveras i restaurang Park Side som ligger med ingång uppför 
trappan förbi ringcentralen fram till kl 16.00. Tänk på att även visa domaren var lunchen serveras! 

 

Junior Class 
Nr 1457-1470 



Disqualified - orsak måste anges på prislistan samt om det är Disqualified p.g.a. mentalitet även 

signeras av domaren! Motivering till Disqualified måste även framgå på kritiken. Viktigt att tänka på 
skillnaden mellan Disqualified och KEP; utländska domare kan behöva hjälp med detta! 
 

SRD-raser 

Ni som jobbar i ring där en SRD-ras bedöms ombeds påminna domaren om att fylla i utvärderings-
blanketten och lämna in den med resultatlistorna. Utvärderingsblankett och SRD-häftet finns i ringlådan. 

 
Delade raser 

I möjligaste mån inväntas Bästa hanhund- respektive Bästa tikklass mellan ringarna. Om det tidsmässigt 
finns utrymme kan även övriga konkurrensklasser inväntas, men p.g.a. tidspress inför finalerna kan detta 
inte göras i alla ringar. 
 

Ordonnanser 
Kommer från Huddinge HK och kommer att finnas till er tjänst i ringarna. Varje ordonnans har hand om 3-4 
ringar var. De har ombetts att komma fram och presentera sig för er på morgonen, kom då överens om var 
ni kan hitta ordonnansen, samt hur ofta ni vill att han/hon ska komma förbi. Ordonnanserna hjälper er med 
vad ni kan tänkas behöva, t.ex. rosetter, kort, påfyllning i fikakorgen eller om ni behöver hjälp av SKK-
personal. Skicka ordonnansen med en lapp till “ringcentralen”. Skriv tydligt vad ni vill ha och glöm inte 
ringnummer! Vill ni ha påfyllning i fikakorgen så skickar ni ordonnansen till funktionärsrummet. 

 
”RESULTATSLIPPARNA” skickas OMGÅENDE när en ras är klar till  

ringcentralen med ordonnans! 
 

Reseräkningen 
Lämnas till “ringcentralen”, pengarna utbetalas via konto efter utställningen. Ev. kvitton för tåg/buss mm 
måste bifogas. Om du har F-skatt måste kopia på F-skattesedel bifogas! De som lämnar in sin reseräkning 
på mässan får pengarna på kontot före julhelgen. 
 

Tänk på att  - inte byta kritiker om du skriver på fel hund, ta istället ny kritik (det kan bli oklart och 

rasklubbarna som får alla kritiker på sin ras kan ha svårt att se vilken hund kritiken 
gäller om fel hunds reg.nr och namn står kvar). 

    -  informera deltagare som blivit BIR, Bästa veteran, Bästa uppfödargrupp eller Bästa 
avelsgrupp om att de är välkomna till eftermiddagens finaltävlingar. Mer info finns i 
katalogen. 

    - använda rödpenna vid rättning av resultatlistor och kritiker (alla kopior). 

    - utställarna är ofta nervösa - ha överseende och var “service-minded”! 

 
Med önskan om en trevlig dag! 
 
Telefonnummer Mikaela Persson Wallenius, SKK ringcentral: 08-795 30 76 

      Maud Lundwall, ringcentral:   076-123 01 25 
      Ulla Rylander, ringcentral:    070-218 89 16 
 

 
Övriga viktiga telefonnummer hittar ni på informationsbladet 

“Vid olycksfall” som ligger i ringlådan. 


