
 

   
  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  
  

 
 
 
 
  

 

BEDÖMNINGSORDNING  
  
Kl 10  
Hane valp 4-6 mån                2 

Tik Valp 4-6 mån                    5  

Hane valp 6-9 mån                3  

Tik Valp 6-9 mån                    5 

BIS VALP  
  

kl 14  

Juniorklass 9-18 hane           2 

Öppenklass 15- hane            2 

Juniorklass 9-18 tk              11  

Barn med hund                  
Specialklass Maximize           6  

Specialklass Övriga                5  

Bästa huvud                

Bästa rörelse 

Parklass 

BISfnal Specialklass 
 

  

Lunch ca kl 13-13:45  

Unghundsklass 15-24 hane  1       

Unghundsklass 15-24 tk      3   

Öppenklass 15- tk                5  

PM
Välkomna till årets rasspecial och MASträff på Herrfallets camping i 

Arboga helgen den 5-7e augusti. 

Fredag 5/8:
kl 18 träffas vi för ringträning vid fotbollsplanen/utställningsplatsen. 
Det finns en grillplats man får använda om några vill grilla ihop och 
umgås på kvällen.

Lördag 6/8:
Inofficiell hundutställning.
Domare: Judit Korózs-Papp
Ringsekreterare: Marita Thorén och Carmita Lundin.

● Bedömning börjar kl 10.
● Insläpp, vaccinationskontroll och utdelning av nummerlappar från kl 

08. 
Här anmäler man sig även till någon av de övriga klasserna som barn 
med hund, bästa huvud, bästa rörelse och parklass (två hundar som 
liknar varandra). 
● Katalogen är digital och kommer publiceras på SMASK hemsida kl
08.

Länk till katalogen: 
www.miniatureamericanshepherd.se/katalog-rasspecial2022

● De som får en 1:a eller 2:a placering med HP går vidare till BISfinal på 
eftermiddagen. 

● Kl 19 är det gemensam middag på campingens restaurang.

Campingstolar är bra att ta med sig på hundutställning
OBS! inga stolar m.m. får tas ut från stugorna

Söndag 7/8:
 kl 10 är det samling vid fotbollsplanen för de som vill gå en gemensam 
promenad. 

Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningsplatsen.
Inga lösa hundar på campingen.

Inga hundar i varma bilar.
Plocka upp efter din hund och visa hänsyn till övriga camping gäster och hundägare  �

Varmt välkomna! 

Domaren dömer ca 20-25
hundar i tmmen  

Ca kl 16, efer alla klasser
är klara  

BISfnal 

http://www.miniatureamericanshepherd.se/katalog-rasspecial2022

	Sida 1

