
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 
till 

SRSKs officiella utställning i Kopparbo 
2017-07-16 

 
Domare:   Eva Liljekvist Borg 

                                     
 

Utställningsplats:  Kopparbo (vägbeskrivning se separat sida) 
 
Vaccinationskontroll: Kontroll kl. 08.30 - 09.15. 
   Vaccinationsbestämmelser, se information nedan.  
   Glöm inte att ta med vaccinationsintyg och registreringsbevis. 
 
Bedömningen börjar: Kl. 09.30 med valpklass. 

 
Katalognummer:  Nummerlapp hämtas i samband med vaccinationskontrollen.  
 
Bedömningsordning: Valpklass : 12 RS svart. Därefter officiella klasser;  22 RS svart samt 4 RS p & s.   
 
Hinder för deltagande: Enligt SKKs Utställnings- och Championatregler. 
 
Övrigt:    Se nedan information om Nationellt dopingreglemente för hund. 
 
Servering:   Finns i anslutning till utställningen (Obs! enbart kontant betalning). 
 
Valpar:    Obs! Enligt Svenska Kennelklubbens regler får inte valpar under 4 månaders 

ålder vistas på utställningsområdet. 
 
Campingplats:  För de som har husvagn men inte deltar på lägret, finns möjlighet till plats  
   mot en mindre avgift. Kontakta Anders Jansson, tfn + 46 (0)70 529 17 28. 
 
Frågor/Information: Kontakta Brith Andersson, tfn  + 46 (0)70 605 94 96. 
 

  

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Utställnings- och Championatregler, Allmänna regler; 
 
*Doping och andra otillbörliga förhållanden (Nationellt dopingreglemente för hund) 
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får 
inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller 
sjukdom. 

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i 
fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 

Vid frågor/information om behandling, karenstid efter medicinsk behandling, mm: kontakta via e-mail dopk@skk.se. 

 
*Vaccinationer 
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund 
 avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos). 

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. 
SKK rekommenderar även att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa 
(kennelhosta). 
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Kopparbolägret ägs av Svenska Scoutförbundet och är beläget i Malingsbo-Kloten området, Sveriges 
största naturvårdsområde med hänförande och omväxlande natur. 
 
Från lägerplatsen är det 18 km till Söderbärke, 28 km till Skinnskatteberg och 30 km till Ludvika. 
 
Lägerområdet består av ett antal lägerplatser försedda med torrtoaletter och soluppvärmda 
duschar. Där finns aktiveringsmöjligheter för barn och vuxna, bl.a. 800 meter långgrund sandstrand, 
stigar, fiske, paddling, m.m. 
 

GPS-position till ladan där skylt är uppsatt ”Tag kontakt med lägerledningen”  
 

N 59 58 49    Ö 15 26 44 
 

Därifrån fortsätt ni vägen framåt så har ni utställningsplatsen på höger sida. 
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Vägbeskrivning till Riesenlägret  
Kopparbo 


