
 

 

 
 
  

 

UTSTÄLLNINGS–PM 
  
 

VÄRMLANDS TAXKLUBB 
hälsar dig och din tax  

hjärtligt välkommen till vår utställning 
Söndagen den 4 september 2022 vid Kvarndammen,  

bakom McDonalds, i Kristinehamn, 

 
Domare vuxna taxar: Charlotte Jacobsson som har 79 st taxar att bedöma 

 
Domare Valpar: Jahn Stääv som har 15 st valpar att bedöma 

 

Bedömningarna börjar kl 10.00 i 2 ringar   OBS tiden! 

Domaren dömer 15-20 hundar i timmen 

10 minuter före bedömning mäts alla kanin- o dvärgtaxar upp till 
 15 mån ålder.  

 
   Ring 1 

Valpar 15 st  

VALP BIS-FINAL 
 

  Ring 2 
Vuxna taxar 79 st fördelat på: 

Korthårig kanin  2 
Korthårig dvärg                   7  
Korthårig normal                  8 

Långhårig kanin   3  
Långhårig dvärg   3 

  Långhårig normal     6 
                                 Strävhårig kanin                          1            

                                 Strävhårig dvärg                          9                        
  Strävhårig normal    40 

 

Totalt antal anmälda hundar = 94  
BIS-FINAL 

 
 

Tänk fortfarande på att hålla avstånd. 
Stanna hemma om du är minsta krasslig. 



 

 

Handsprit finns på utställningsplatsen. 

 
Försäljning 

Hamburgare, dricka, te, kaffe med dopp samt godis.  
Betala gärna med Swish 

 
Lotteri 

med fina vinster kommer att säljas under dagen 

 
Plaketter och rosetter 

i olika valörer kan inhandlas i sekretariatet, 
vi har även för drevprov och spårprov 

  
Vaccination och ID-kontroll 

Startar kl.09:00 

Medtag registreringsbevis och vaccinationsintyg 
 

Vaccinationsregler 
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. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år 
sedan. 

* Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar 
före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen. 

 

Om ni undrar över något är ni välkomna att ringa Tony Kull  
på telefon 070-6815946. 

 
Väl mött till en trevlig dag i härliga taxars lag 

Värmlands Taxklubb 

 
Vägbeskrivning till utställningsplatsen 

Från Stockholm: Kör E18 till Kristinehamn. Vid avfart till Mariestad och 
skylt McDonald sväng av E18 till höger 

Från Karlstad: Kör E18 till Kristinehamn. Vid avfart till Mariestad och skylt 
McDonald sväng av E18 till höger 

Utställningsområdet Kvarndammen ligger bakom McDonalds och parkering 
finns nära utställningsplatsen 

                        
Tack för att ni plockar upp efter era taxar och hjälper oss att hålla 

snyggt på utställningsplatsen 

 


