
 

 

 
 
  

 

UTSTÄLLNINGS–PM 
  
 

VÄRMLANDS TAXKLUBB 
hälsar dig och din tax  

hjärtligt välkommen till vår utställning 

Söndagen den 5 februari 2023 på Dog-O-Rama, Skåre 
 

Domare Carina Olsson har 85 st taxar att bedöma. 
 

Bedömningen börjar kl 09.00 OBS tiden 

Domaren dömer 15-20 hundar i timmen 
 

OBS!! Ungefärlig starttid för Strävhår normal kl 12.00 
 

 

OBS !!   Mätning av alla kanin- o dvärgtaxar upp till 15 mån 
ålder görs före respektive hårlag.  

  
Vi startar dagens utställning med samtliga valpar (11 st) 

 
VALPAR  

 

Domare: Jenny Öhqvist 
 

Strävhår Normal valpklass 4-6 mån. (4 st) 
Korthår Dvärg valpklass 4-6 mån. (2 st) 

Strävhår Normal valpklass 6-9 mån. (5 st) 
 

VALP BIS-FINAL 

__________________________________________________ 
 

VUXNA 
 

Domare: Carina Olsson 
 
 

Korthårig kanin 7 st 
Korthårig dvärg 7 st 



 

 

Korthårig normal 8 st 

Långhårig kanin 3 st 
Långhårig dvärg 1 st 

 
Långhårig normal 5 st 

Strävhårig dvärg 12 st 
Strävhårig normal 42 st 
                            85 st 

 
BIS-FINAL 

 
Försäljning 

Korv med bröd, våfflor, dricka, te, kaffe med dopp samt godis 
 

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.08:00 
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  
tel.nr 070-6815946.  

 
 

Väl mött till en trevlig dag i härliga taxars lag 
 

Värmlands Taxklubb 

 

 

Vägbeskrivning till utställningsplatsen 

 Från Oslo/Göteborg via E18  



 

 

Strax innan Karlstad vid Skutbergsmotet tag höger mot rv 61/62, följ vägen i 

ca 6km. Tag sedan av höger mot rv 62. I rondellen, tag första höger mot 
Skåre/Ilanda. Sväng sedan direkt vänster mot Skåre/Ilanda och följ 

vägen. Tag 2:a höger mot "östra delen" och sedan 1:a höger, sväng sedan 
direkt höger, följ skyltarna. Kör förbi godislagrets entré och Skåre biltvätt. Vi 

finns i samma hus som fast på andra sidan av huset.  

Från Stockholm/ Karlstad via E18 

Kör E18 genom Karlstad, mot Oslo/Göteborg. Tag av höger mot rv 61/62, 

följ vägen i ca 6km. Tag sedan av höger mot rv 62. I rondellen, tag första 
höger mot Skåre/Ilanda. Sväng sedan direkt vänster mot Skåre/Ilanda och 

följ vägen. Tag 2:a höger mot "östra delen" och sedan 1:a höger, sväng sedan 
direkt höger, följ skyltarna. Kör förbi godislagrets entré och Skåre biltvätt. Vi 

finns i samma hus fast på andra sidan av huset.  

GPS 
WGS84: N 59° 25.8567', E 13° 25.2994' 

Decimal: 59.4309, 13.4217 
 

 
 

Sponsor 

 
 

                     

 

 

 

 

 

  

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

snyggt på utställningsplatsen!! 



 

 

  


