
Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid-19. 

 

SSRK Västernorrland och Västernorrlands Kennelklubb 

inbjuder till 

Exteriörbedömning 29-31 maj 

Domare: Nina Karlsdotter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 29/5: SSRK raser – Örnsköldsvik                      OBS! Max 50 deltagare 

Flatcoated Retriever, Golden Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Labrador 

Retriever, Curly Coated Retriever, Engelsk Springer Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel, Welsh Springer Spaniel, 

Clumber Spaniel, Field Spaniel, Sussex Spaniel, IWS, Cocker Spaniel 

 

Anmälning sker till exterior@ssrk-ovik.se 

Betalning till SSRK Västernorrland Pg 59 30 33-4 

 

 

Söndag 30/5: SKK raser – Örnsköldsvik (ej SSRK raser)            OBS! Max 50 deltagare 

 

Anmälning sker till exteriorbedomning210530@vnkk.se  

Betalning till VnKK sker genom Swish 1231063965 

 

 

Måndag 31/5: SKK raser - Söråker/Timrå (alla raser)             OBS! Max 20 deltagare 

 

Anmälning sker till exteriorbedomning210531@vnkk.se  

Betalning till VnKK sker genom Swish 1231063965 

 

 

 

 

 

Nina startade sin uppfödning 1975 under 

kennelnamnet Impact´s. Domarkarriären 

startade 1987 med att hon blev auktoriserad på 

schnauzer och pinscher och sedan 2006 är Nina 

auktoriserad FCI All Rounder. 
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Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid-19. 

 

 

Anmälan görs på följande sätt:  

1. Ras, registreringsnummer, namn, kön, klass, uppfödare, ägare och medlemsnummer 

Exempel: Labrador, 12345/2020, Örnie’s Love, Hane, Juniorklass, uppfödare: Clara 

Svensson Örnsköldsvik, ägare: Sixten Andersson Sundsvall, medlnr: 98765 mailas till 

den adress som anges för respektive dag. 

 

2. Kostnad: 500 kr betalas till respektive klubb som anges för respektive dag.  

VIKTIGT: Ange ras, registreringsnummer och namn på ägaren. 

 

Anmälan är klar då både mail och betalning inkommit, då kommer ett svar till den mailadress 

som anmälan kom ifrån.  PM skickas även till den mailadressen. 

 

Anmälan är bindande och medlemskap i SSRK respektive SKK krävs.  

 

OBS!! Anmälningen stänger då platserna är fulltecknade! 

 

 

 

Hur går detta till? 

Du kommer få en individuell tid, du kommer strax före och får inte stanna kvar efter. På så 

vis räknar vi med att det endast kommer vara ett fåtal personer på plats hela tiden. Endast 1 

person/hund får närvara på bedömningsplatsen. 

 

Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis 

som på vanlig utställning.  

Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, 

Disqualified eller Cannot be judged. CK kan delas ut.  

 

Resultatet registreras hos SKK hunddata i den klass hunden är berättigad att delta i.  

 

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 

månader gammal. 

 

 

Vid frågor kring bedömningen på: 

lördag kontakta Annica Jonsson 070–563 36 41  

söndag och måndag kontakta Anna-Lena Danielsson 070-566 19 59 

 

 


