
 

IMPORTANT INFORMATION FOR EXHIBITORS 
 
Veterinary examination and vaccination check: 
All dogs must pass the veterinary examination. It is open between 7.30 am to 11.00 am located close to 
the parking area. (See plan outline at www.stokk.se) We remind exhibitors that they are responsible for 
the competing dogs have received the necessary vaccinations.  
The visitor’s entrance is located in connection to the veterinary control.  
  
Deworming:  
Contact the veterinary at the show information office 11.30 am until 1 pm. A fee of 100 SEK will be 
charged. Bring your own tablets. 
 
The final competition starts at 15.00 pm.  
Starting time can be subject to changes. 
 
The show information office “sekretariat “is located in the main building of the exhibition area. They are 
happy to assist you with any questions. 
 
Enquiries about the dog show, not mentioned as above, please contact Beam Show Service,  
+46 13 17 31 91 or by mail to info@beam.se or Stockholms Kennelklubb info@stokk.se  
 

NOTE! This is an outdoor show 
 

 

Sveriges Hundungdom inbjuder till gratis träning för handlers 
9-17 år efter finaltävlan i Junior handling. Samling vid 
sekretariatet, ingen anmälan behövs. Träningen hålls av 
Patricia Ericsson från handlingkommittéen. Alla är välkomna 
oavsett erfarenhet.  
 

 

 

 
Välkommen till  

Ulla Segerström o Bertil Sted-Grens 
minnesutställning  

På STOXA (Stockholm Outdoor Exhibition Area) 

Söndag 27 augusti 2017 • Samtliga grupper 
 

Viktig information till utställarna 
(Information in English see page 4) 

 

För att göra din tävlingsdag enklare och trevligare ber vi dig studera denna 
information, ringfördelning och planskiss innan du kommer till utställningen. 

 
Veterinärbesiktningen: som alla hundar måste passera, är belägen mellan parkering och 
utställningsområdet, och är öppen mellan 07.30 och 11.00, se planskiss. I anslutning till besiktningen 
finns även entré för besökare. Ingen entréavgift för medföljande personer. OBS! Endast hundar äldre än 
4 månader och med giltig vaccination får komma in på utställningsområdet. Detta gäller även 
medföljande hundar. Svenska kennelklubben har uttalat att tik inte får delta i utställningen inom 30 dagar 
före beräknad nedkomst och inom 75 dagar efter valpning. 
 
Vaccinationskontroll: sker i anslutning till veterinärbesiktningen. Vi påminner om att utställare är 
ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. 
 
Oklara ärenden: Kontakta Stockholms Kennelklubbs personal, som finns i anslutning till entrén, de 
hjälper dig tillrätta med frågor rörande din tävlingsanmälan, m.m. 
 
ID-kontroll av hundar kommer slumpmässigt att ske fortlöpande under dagen på hela 
utställningsområdet. 
 
Telefon till utställningen/sekretariat: 070-3027694 
 

OBS! Ringkarta finns på www.stokk.se 
INGA TÄLT FÅR SÄTTAS UPP FÖRE kl 16.00 PÅ LÖRDAG ! 
(Undantag för de rasspecialer som har egen utställning lördag) 
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Kortfattad information i bokstavsordning 
 
Avlastning av hundar och burar: Sker direkt vid parkering. 
 
Bestyrelse: Kontakta utställningssekretariatet belägen i klubbhuset. 
 
Entrépriser: Grattis entré för alla.  
 
Finaltävlingar: Inleds c:a kl. 15.00.  
 
Hederspriser: Försäljning av rosetter och hederspriser sker vid ”priser och plaketter” beläget centralt på 
området. Ta med hundens kritiklapp. Många nyheter! Rosetter och hederspriser utsändes icke i 
efterhand. 
 
Kommissarie: Kontakta utställningssekretariatet. 
 
Kommunikationer med bil: 
E4 från Stockholm och Uppsala: Trafikplats Arlanda, följ skyltning väg 273 mot Almunge, Norrtälje.  
Efter 8 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA 
E18 från Enköping: Trafikplats Stäket, följ skyltning väg 267 mot Arlanda, följ skyltning väg 273 mot 
Almunge, Norrtälje. Efter 8 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA  
För er som använder gps eller skriver ut vägbeskrivning från hitta.se ange Skepptuna golf.  
GPS koordinater: Lat N 59° 40’ 55.1” Long E 18° 06’ 04.1” 
 
Läkare: Kontakta utställningssekretariatet. 
 
Matservering: Det kommer finnas foodtrucks med grillade surdegsmackor, kycklingburgare,  
Jerk pork Burgers samt även servering av kaffe, bullar, kakor, smörgåsar, läsk, juicer, lemonad, godis, 
frukt m.m. 
 
Parkering: Parkeringsavgift 50: -. Kontant eller swish betalning. 
OBS! Lämna inga värdesaker i bilen. Töm bilen själv! 
Husbilar hänvisas till vår särskilda husvagnsparkering, avgift 150 kr. 
För bokning av plats se vår hemsida www.stokk.se 
 
Rastplats: Uppsamlingskärl för bajspåsar finns placerade i området. 
 
Sluttävlingar: Se utställningskatalogen. Reservation för ev. ändringar. 
 
Tillbehörsmässa: Försäljningsmontrar finns i anslutning till området. 
 
Uppsamlingsplats: För de hundar som skall delta i sluttävlingarna ligger uppsamlingsplatsen i anslutning 
till finalringen se skiss över området. Förhandsbedömningen sker c:a 30 minuter innan intåget i 
finalringen.  
 
Utställningssekretariat: Stockholms Kennelklubbs utställningssekretariat ligger i klubbhuset. 
 
Veterinär: Finner du vid veterinärbesiktningen mellan 07.30 – 11.00. I övrig tid hänvisas till 
utställningssekretariatet. Veterinären finns även på plats mellan 11.30–13.00 för utställare som behöver 
få intyg om avmaskning. Avgift 100 SEK. Glöm inte att ta med egen tablett. 
 
Återbetalning Erlagd anmälningsavgift återbetalas: 
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande 
b) vid domarbyte till annan domare som ej utannonserats som reservdomare (vid domarändring i inofficiell 
valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften). 
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva domslutet inte är 
grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för.  

d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har rätt att delta eller att 
anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent. 
 
Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften. 
 
Har du några synpunkter, är vi mycket tacksamma om du framför dessa till oss, så lovar vi att försöka 
tillmötesgå dem så gott vi kan. 

 

GRUPPDOMARE 

Grupp 1: Maija Lehtonen, Finland 

Grupp 2: Marit Sunde, Norge 

Grupp 3: Karin Bergbom, Finland 

Grupp 4/6: Pirjo Aaltonen, Finland 

Grupp 5: Eli-Marie Klepp, Norge 

Grupp 7: Rune Fagerström, Finland 

Grupp 8: Vidar Grundetjern, Norge 

Grupp 9: Gunilla Skallman, Sverige 

Grupp 10: Åke Cronander, Sverige 

Juniorhandling: Victoria Rosell, Sverige 

Bästa valp: Eva Liljekvist Borg, Sverige 

Bästa veteran: Maritha Östlund-Holmsten, Sverige 

Bästa avelsgrupp: Johan Andersson, Sverige 

Bästa uppfödargrupp: Svend Løvenkjær, Danmark 

BEST IN SHOW: Pirjo Aaltonen, Finland 

 

 
 

Vi önskar dig en trevlig utställningsdag! 
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