
 
IMPORTANT INFORMATION FOR EXHIBITORS 

 
Veterinary examination and vaccination check: 
All dogs will be checked for vaccination at the parking area and you will get your number stamped. It´s 
necessary to have the stamp to be able to enter the breed ring. 
  
Deworming:  
Contact the veterinary at the show information office 11.30 am until 1 pm. 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 near the Food Court. 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 
Don´t leave any dogs in the cars. We will take action if needed 

 
 
 

OBS! Vi kommer endast ha ett fåtal kataloger till försäljning utöver 
de som har förbeställt. Vi kommer lägga upp katalogen på vår 

webplats 07.30 respektive utställningsdag. 
 

Det kommer finnas möjlighet att skriva ut ett utdrag ur katalogen för 
just din ring. Kostnad 10:- 

 
Vi gör detta för att spara på miljön. 

Tack för er förståelse! 
 

 

OBS! Rökning är bara tillåten i våra rökrutor eller utanför utställningsområdet.  

 

 

 

 
Välkommen till  

Ulla Segerström o Bertil Sted-Grens 
minnesutställning  

På STOXA (Stockholm Outdoor Exhibition Area) 
Söndag 25 augusti 2019 • Samtliga grupper 

 
Viktig information till utställarna 

(Information in English see page 4) 
 

OBS! Själva utställningsområdet är flyttad till annan del av STOXA. OBS! 
Vi prövar på denna utställning att nyttja en annan del av området vi har att 

tillgå. Det innebär att parkeringen är flyttad och att kontroll av 
vaccinationsintyg kommer ske vid parkeringen. Du måste säkerställa att du får 
din nummerlapp stämplad att du visat upp vaccinationsintyg för vår personal. 

 
Ingen entréavgift. 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. 
 
Oklara ärenden: Kontakta Stockholms Kennelklubbs personal, som finns i sekretariatet, 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: 08-663 01 13 
 
OBS! Ringkarta finns på sidan 3 och www.stokk.se 
INGA TÄLT FÅR SÄTTAS UPP FÖRE kl 16.00 PÅ LÖRDAG! 
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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.  
 
Matservering: Det kommer finnas food trucks med mat från Amerikanska södern, t.ex Jambalaya, 
hamburgare, korv samt hemlagad glass, smoothies, lemonad och grillade mackor. Självklart finns även 
servering med kaffe. 
 
Parkering: Parkeringsavgift 60: -. Kontant eller swishbetalning. 
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 
 
Veterinär: Kommer finnas på plats under hela dagen. Kontakta utställningssekretariatet om du behöver få 
intyg om avmaskning Glöm inte att ta med egen tablett. 

OBS! LÄMNA INGA HUNDAR I VARMA BILAR! 

BEST IN SHOW: Kari Järvinen, Finland 

Grupp 2: Benny Blidh von Schedvin, Sverige 

Bästa uppfödargrupp: Kari Järvinen, Finland 

Bästa avelsgrupp: Birte Scheel, Danmark 

 

Juniorhandling: Gabrielle Hjorth, Sverige 

Grupp 1: Svend Lövenkjaer, Danmark 

Bästa veteran: Birte Scheel, Danmark 

Grupp 4/6: Anne Livö Buvik, Norge  

Grupp 7: Kresten Scheel, Danmark 

Grupp 8: Vidar Grundetjern, Norge 

Bästa valp: Birgit Seloy, Danmark 

Grupp 5: Börge Espeland, Norge  

Grupp 10: Marie Gadolin, Sverige 

Grupp 9: Hans Almgren, Sverige 

Grupp 3: Pirjo Hjelm, Finland 

 
 
GRUPPDOMARE 

http://www.stokk.se/

