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Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 19 maj 2018 

Tack för din anmälan och välkommen till vår utställning vid Buan (som ligger på västra sidan om älven 
ca 8 km norr om Malung). 

 
 
Nummerlappar hämtas i sekretariatet på utställningsdagen och bedömningen följer ordningen i 
rasförteckningen (och observera att valparna bedöms först). Inget utskick av PM/Rasförteckning via brev. 
Nummerlappen ska bäras väl synlig i ringen. 

 
Glöm  inte registreringsbevis  och giltigt vaccinationsintyg 

 
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer 
än fyra (4) år sedan. 
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen. 
Revaccination kan göras senast dagen före. 

 
 

Kontroll av vaccination sker mellan kl. 08.00 -  10.30 
Medföljande hundar ska också visa giltig vaccination och valpar under 4 månader får inte vistas på området. 

 
Bedömningen i ringen börjar kl. 09.00 med bedömning av valpar. 
Alla valpar bedöms helt klara (t o m valp-BIS) innan bedömningen av de vuxna påbörjas. 
Bedömningen av vuxna hundar och veteraner beräknas börja ca kl. 10.30 

 
OBS Var noga med att vara på plats vid ringen när det är dags för din ras att bedömas och likaså vid 
finaltävlingarna. 

 
 

Barn med Hund (6-9 år) och Juniorhandling (10-17 år) anordnas ca kl. 10.00  
Anmälan till sekretariatet mellan kl. 08.00-09.30.  

 
 

Det är gratis inträde till utställningen men vi tar en liten avgift (20:-) för parkeringen - Ha gärna en tjuga redo eller 
swisha. Utställningskatalog med uppgifter om utställningen och de deltagande hundarna finns att köpa för 20 
kronor.  

 
 

Ring 1/2 
Domare: Jens Myrman 
Kl. 09.00 – Valpar. Alla BIR-valpar går vidare till BIS-valp final. 

 
Ca kl. 10.30 – Vuxna/veteraner.. När alla hundar bedömts blir det tävlan om BIS veteran och 

slutligen BIS-final för alla BIR-hundar. 
 
 

Servering 
Välkommen till vår servering där det finns fika, smörgåsar, enklare mat mm. Swish finns ☺  

 
 



Vägbeskrivning 
Utställningen är vid vår klubbstuga vid Buan som ligger naturskönt vid 
Västerdalälven. Adress: Buan 1, 782 90 Malung 

 
Från Mora (E 45), Vansbro (E 16) – Kör mot centrum i rondellen (E 45 mot Torsby). Följ E 45 
genom centrala Malung och kör över bron (Västerdalälven). Ta första vägen till höger efter bron 
(skylt ”V Fors”) och följ vägen ca 8 km tills du kommer till vår klubbstuga som ligger mellan vägen 
och älven på höger sida. 

 
Från Stöllet, Torsby (E 45) – Ta första vägen till vänster efter nedförsbacken mot Malung (sista 
vägen till vänster före bron) vid skylt ”V Fors” och följ vägen ca 8 km tills du kommer till vår 
klubbstuga som ligger mellan vägen och älven på höger sida. 

 
Från Sälen (Rv 71) – Ta till höger vid Boa (fd Konsum) i Malungsfors (skylt ”V Fors” och 
”Konsthantverk”). Följ vägen över bron och ta vänster (mot Malung) i T-korsningen. Kör några km 
tills du kommer till vår klubbstuga som ligger mellan vägen och älven på vänster sida. 

 
 

Är det första gången du är på utställning? 
Tänk då på att ta med något för hunden att ligga på, vattenskål, godis/mat, borste/kam, 
koppel och bajspåsar. Flexikoppel är inte tillåtet inom utställningsområdet. En hopfällbar stol 
eller ryggsäck med stol kan vara skön att sitta på för husse/matte. 

 
Kom i håg registreringsbevis och vaccinationsintyg (utan giltigt intyg får inte hunden komma 
in). Köp gärna en Utställningskatalog för mer information om hur utställningen går till och info 
om deltagande hundar. Se och lär och lycka till!  

 

Övrigt 
Vill du veta mer om Malung? Se www.malung-salen.se . 
Behöver du logi? Ring Turistbyrån, Malung, tel 0280-186 00. 

 
 

Resultat 
Delar av resultaten och ev. foton publiceras på MKK:s hemsida, www.makk.nu 
Om du inte vill att ditt resultat och ev. bild publiceras, meddela då det i sekretariatet under 
utställningsdagen. Tidningarna är inbjudna och det brukar vara reportage från utställningen i 
Falu-Kuriren och Mora-Tidningen. 

 
 

Är det något du undrar över inför utställningen går det bra att höra av er till: 
Mia Eriksson-Nielsen, 073-810 83 27 eller Ulla Andersson 070-398 51 78 

 
Lycka till och välkommen till en trevlig dag i Malung 

 
PS  Vi är BPH arrangör 
BPH är SKK:s nya, officiella mentalbeskrivning för ALLA hundar – Inplanerade datum och mer info 
om BPH finns på www.makk.nu och www.skk.se . Anmälan till Ulla, 070-398 51 78. 

 

Malungs Kennelklubb 
 

 


