
 



Hej alla medlemmar! 

 
Äntligen är försommaren här och jag tror att vi alla längtar efter denna fullspäckade hundsommar vi har framför 
oss. 
Årsmötet ägde rum i Hässleholm och vår styrelse förändrades en del. Både nya och gamla styrelsemedlemmar blev 
valda och vi vill alla tacka för detta förtroende.   
Jag vill även passa på att åter igen tacka vår tidigare ordförande Maria Weinehall för alla dessa år av fantastiskt 
arbete.  Det kändes både ärofullt och en smula vemodigt att ta över ordförandeklubban denna dag. 
Styrelsen har arbetat för fullt sedan årsmötet och PeKå-redaktionen har fått vila en stund till aktiviteternas fördel. 
 
I detta nummer finns bland mycket annat en inbjudan till årets stora event: vår 
rasspecial, medlemsträff samt officiell freestyletävling.  Det kommer att bli en 
härlig tillställning med många glada PK och deras ägare. 
Anmäl dig till eventet redan idag, jag ser fram emot att träffa er alla där!  
 
Ida Curtsdotter Karhu, Ordf. SPKK 

ida@spkk.se  
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Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2012? 

Medlemsavgifter 2012:  
200kr för fullvärdig medlem, 75kr för familjemedlem,  

250kr för medlemmar boende utanför Sverige. 
BG-nr: 289-3451 

Märk inbetalningen med de namn som inbetalningen avser. 
Vid frågor, kontakta Veronica: veronica@spkk.se 

  



Årsmötet 2012 

Årsmötet ägde rum i Hässleholm. Anso Petterson från SKK/FK valdes till Årsmötesordförande. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Rambudget. Inga motioner förelåg. 

Årsmötet valde följande förtroendevalda att föra medlemmarnas talan under 2012: 

Ordförande:   
Ida Curtsdotter Karhu 
Ordinarie ledamöter: 
Daniel Söderlind 
Veronica Rosén  
Renata Johansson  
Maria Weinehall 
Jenny Andersson 
Suppleanter: David Jönsson, Nathalie Austen, Jonna Friberg 
Revisor: Torbjörn Wennebro  
Revisorssuppleant: Peter Axelsson  
Sammankallande ledamot i valberedningen: Pia Eriksson 
Ordinarie ledamöter i valberedningen: Sola Stenman, Emelie Sandberg 
 

Avgående ordförande Maria Weinehall höll ett tacktal och lämnade med stort  
förtroende över ordförandeklubban till vår nya ordförande Ida C Karhu, som  
därefter avslutade Årsmötet 2012. 

Prisutdelning 
Rosetter och diplom delades ut till de närvarande pristagarna.  
 
Årets Utställnings-PK 
1:a totalt och bästa hane: Nejmes All In, Ägare: Jonna Friberg, 
Hässleholm 
2:a plac hane: Antonin Od Katovicke Hory, Ägare: Renata Johansson, 
Örsundsbro 
3:e plac hane: Gripens Beautyful Billabong, Anna Rydfjäll, Åsa 
3:a totalt och bästa tik: Chyra z Amalciny zahradky, Ägare: Angela Theander Larsson, Oxelösund 
2:a plac tik: Bulinka z Podkozi, Ägare: Monika Blomberg, Fristad 
3:e plac tik: Angel Crown Jewel Juicy Couture, Ägare: Pernilla Hansen, 
Malmö 

Årets Lydnads-PK 
Endast en tävlande 2011, erhåller därmed Hederspris: Tasso z 
Vysehradskeho Podradí, Ägare: Maria Weinehall, Borås  
 
Årets Uppfödare:  
Kennel Nejme’s, Jenny Andersson, Hässleholm  
 
 
Ni som inte var på plats för att ta emot ert diplom, hör av er till  
info@spkk.se !  

Avtackning av gamla ordföranden Maria 
(t.v), som efter drygt 6 år som 
ordförande lämnar över klubban till nya 
ordföranden Ida (t.h) . 

Överlämning av rosett och diplom till 
ägaren av Årets Utställnings-PK 2011. 

Överlämning av rosett och diplom till 
Årets Uppfödare 2011. 



Utställningsbarometern 2011 - Slutresultat 
 
Stort GRATTIS till Jonna Friberg, som lyckades lotsa sin hane ”Zipper”, Nejme’s All In, till seger i 2011 års barometer.  
En historisk bedrift, då Zipper är den första svenskfödda PK’n att vinna denna prestigefyllda titel. 
 
Intervju med vinnarhundens ägare:  
Grattis Jonna! Hur känns det egentligen att vinna en titel som denna? 

- Underbart. Ett av mina mål som uppnåtts. 
Det det var väldigt jämnt i toppen. Vad tyckte du om det? 

- Det är mycket roligare när det är många bra hundar, det sporrar en till 
att kämpa ännu mer. 
Det är första gången en svenskfödd hund vinner barometern, är det 

svårare för våra svenska avkommor att vinna på utställning? 

- Det kan ha berott på att de varit för unga, jag tror att vi får fram 
kanonhundar i Sverige. Jag vill verkligen tacka Zippers uppfödare Jenny, 
som gjort ett otroligt jobb med sin avel, och samtidigt hunnit med att 
stötta och peppa mig. Vinsten är minst lika mycket hennes! 
Vad är de nya målen för Zipper då? 

- Zippe ska få vara hund och ta det lugnt när det gäller utställning, och 
så har vi börjat träna inom lite nya arbetsområden med honom. Vilka 
det är får ni se längre fram. 
Då önskar vi er lycka till! 
-Tack så mycket! 

Barometern 2011, slutresultat beräknat 2011-12-29  

       
SPKKs ras-special   

 
Hundens namn Poäng 1 Poäng 2 Poäng 3 Poäng 4 Poäng 5 Summa +10 poäng Slutsumma: 

1 Nejmes All In 36 36 42 36 38 188  10 198 

2 Antonin Od Katovicke Hory 34 30 26 26 42 158  10 168 

3 Chyra z Amalciny zahradky 17 26 25 16 21 105  10 115 

4 Bulinka z Podkozi 11 22 20 18 11 82   82 

5 Gripens Beautyful Billabong 27 16 11 9 11 74   74 

6 Angel Crown Holiness Henri Lloyd 9 11 22 8 12 62   62 

7 Angel Crown Jewel Juicy Couture 10 21 12     43   43 

8 Cleopatra Alimak 9 7 13     29 10 39 

9 Noster Mirabilis Jupiter 11 12 5     28 10 38 

10 Angel Crown Champagne Cartier 27         27 10 37 

11 Yrsa z Vysehradskeho Podhradi 7 4 7 8 8 34   34 

12 Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike 12 7 13     32   32 

13 Nejmes Dont Mess With Diamond 20         20 10 30 

14 Lex z Vysehradeskho Podhradi 6 13       19 10 29 

15 Max z Amalciny zahradky 4 23       27   27 

15 Jasmina z Vysehradskeho Podhradi 17         17 10 27 

17 Angel Crown Jewel Jade Goody 7         7 10 17 

18 Obelix z Vysehradeskho Podhradi 5         5 10 15 

18 Nejmes Down n´Dirty 5         5 10 15 

20 Lassie Dar Minulosti           0 10 10 

20 Nejmes Double Dare me           0 10 10 

20 Amelie z Udoli Oddechu           0 10 10 

23 Becky z Kristaloveho Lomu 9         9   9 

24 Ufo Kralovnin Skvost 7         7   7 

25 Noster Mirabilis Goljat 6         6   6 

25 Hope 6         6   6 

27 Keny z Amalciny zahradky 5         5   5 

 



Utställning 
av Jonna Friberg 

 
Inledning 
 
Jag upplevde en utställning för första gången när jag var ca 8 år. Jag hade en egen hund, en Shetland sheepdog som 
hette Ollie. Mamma skulle ställa ut honom, men jag trilskades så det slutade med att jag själv gick in i ringen med 
honom.  Jag har ingen aning om hur vi skötte oss i ringen, men jag vet att i kom ut med ett blått fint band och 
bedömningen ”för glad svans”!  
Hund har alltid funnits i vår familj, men intresset för utställning kom inte igång ordentligt igen förrän jag köpte min 
”andra” egna hund. En pomeranian som heter Hedvig. Hedvig och jag var väll inga stjärnor i ringen, men ett 
intresse för utställning började växa fram. Sedan snubblade jag bokstavligt talat över rasen PK, kär och såld för livet 
på denna STORA hund i litet format. Den passade mig som handen i handsken och jag köpte min första PK. En PK 
som inte bara fick mitt intresse att växa utan att explodera. Att gilla att träna hund, en vinnarskalle och en 
fantastisk hund har nu gett oss ett par otroliga år tillsammans i utställningsringarna.  
Att åka på hundutställningar är inte längre en hobby, det har blivit min livsstil! 
 
För den som aldrig varit på en utställning innan så känns det som ett virrvarr av regler och koder. Människor som 
beter sig konstigt och oskrivna regler som inte går att förstå.  Tänkte göra ett försök att ge mina tips och råd samt 
knäcka en del av koderna!  
 
 
 
Hur anmäler man till utställning? 
 
Först och främst är medlemskap i den arrangerande klubben obligatoriskt. Ska du på en specialklubbsutställning 
måste du vara medlem i specialklubben (t.ex. SDHK), men ska du tävla på länsklubbsutställning så räcker ditt 
medlemskap i ”din” länsklubb. Undantaget är om du anmäler i valpklass eller till en inofficiell utställning.  
Det finns inofficiell och officiell (nationell och internationell) utställning.  
Inofficiell utställning registreras inte hos SKK och är oftast lite mindre. Det är ett utmärkt sätt att träna sin hund och 
att prova på utställning. 
Officiell utställning registreras hos SKK och delas in i nationell och internationell utställning. Skillnaden är den att på 
nationella utställningar tävlar man om cert som kan leda till nationellt championat (det kräver 3 cert) medan man 
på internationella även tävlar om internationella cert (CACIB) som då kan leda till internationellt championat. (Inte 
PK pga. att rasen inte är FCI godkänd).  
 
I SKKs klubbtidning Hundsport kan man hitta annonser för utställningar av alla slag. Det går att anmäla online eller 
via blankett som man finner på respektive länsklubbs hemsida (PM).  
 
 
 
Vad har man med sig till utställningen? 
 
Ett stort stressmoment för mig på mina första utställningar var – Vad ska man ha med sig? 
Detta resulterade i att jag tog med mig för mycket. Till viss del gör jag detta fortfarande och jag är känd för att alltid 
ha störst väska. 
 
Först och främst så är det skillnad på om man är utomhus eller inomhus. 
Utomhus kräver lite mer planering och packning. Det är ju underbara Sverige vi bor i, så att rusta sig för både 
stekande sol och ösregn är ett måste. Att ha med sig något att sitta på är skönt eftersom det kan bli långa dagar vid 
ringen. En bur till hunden där den kan få vila en stund är också bra, det är mycket liv och rörelse på 
utställningsplatsen.  
 
 
 
 
  



I min väska  
-Vaccinations intyg  
-Nummerlapp (Denna får man hemskickad innan utställningen) 
-Nummerlappshållare (Nummerlappen ska fästas på dig när du är inne i ringen) 
-Utställningskoppel 
-Vattenskål och flaska  
-Godis till hunden (Gärna något mjukt och lättuggat) 
-Leksak  
 
Smarta men kanske inte nödvändiga grejer:  
- Filt/handduk  
- Huvudvärkstabletter  
- Extra strumpbyxor om du har kjol 
- Paraply 
   
Vad klär jag på mig? 
För mig är det oftast två garderober som gäller, en inne i ringen och en bredvid.  
Man vill inte frysa eller bli för varm bredvid ringen.  
 
I ringen är det viktigt med skor som man kan röra sig obehindrat i. Höga klackar eller tofflor/crocs är direkt 
olämpligt att ha på fötterna. 

      
 
Kläderna i ringen tycker jag ska bryta av mot hundens färg. Har man t.ex. svart hund så är ljusa kläder bäst och 
detta är för att man ska se hunden så bra som möjligt. Kläderna ska inte heller ta för mycket uppmärksamhet. 
Kläder som fladdrar eller är i vägen stör både dig hunden och intrycket av 
ekipaget. 
Man ska känna sig snygg och bekväm och kunna röra sig obehindrat. 
Att klä sig någorlunda propert tillhör även god kutym inom 
utställningsvärlden, det är en del av att man respekterar domaren och övriga 
tävlande också.   
 
 
Träna sin hund inför utställning? 
”Vadå träna?  Det är ju en skönhetstävling! Det är väl bara att stå där och sen 
gå runt i en ring.” 
Det är vad jag ofta får höra när jag säger att jag håller på med utställning och 
tränar inför det. 
Man behöver inte träna sin hund att stå på ett speciellt vis för att kunna gå på 
utställning, men det man ska tänka på är att det är en utmanande miljö för 
hunden. Det är mycket folk och hög ljudnivå. Massor av andra hundar och 
dessutom en helt okänd människa som ska ta på den.  
 



Jag har alltid tränat mina hundar och oavsett om det är trix eller utställning, jag ser det som ett sätt att umgås med 
min hund. Om man vill ha en rättvis bedömning av hunden så bör den i alla fall ha tränats lite för att inte hunden 
ska bli rädd. Man anmäler t.ex. inte hunden till en lydnads tävling utan att ha 
förberett sig något alls. Samma sak gäller utställning.  
   
Hunden måste vara tillgänglig och tåla beröring på ett utställningsbord. 
Domaren tittar på hundens uppbyggnad och det görs när hunden står. Så att 
träna på att hunden står och inte sätter sig i ringen underlättar domarens 
jobb. Domaren vill också se att hunden travar i ringen. 
 
Men hur tränar jag min hund inför en utställning? 
 
De flesta lokala klubbar anordnar ringträning som både erbjuder 
socialträning och en hjälp för hur man ska ta sig runt i ringen. 
Men man kan också träna väldigt mycket på egen hand om man inte har 
någon organiserad ringträning nära. På torget i 
centrum brukar jag träna, det är en prefekt plats 
att träna med mycket störmoment och stora 
folkmassor. Men allra först tränar jag alltid in 
kommando hemma på det jag vill att hunden ska 
göra, t.ex. ”stå”. 
Att bara få hunden att stå på ett bord kan vara 
svårt, att sedan någon ska kunna känna igenom 
den samtidigt är ännu svårare. Detta är detta 
som de flesta utställare och deras hundar har 
störst problem med. 
Jag börjar med att träna hunden att bara stå på 
bordet och använder massor med belöning, jag 
vill att hunden ska förknippa bordet med något 
bra. Ett utmärkt sätt att träna är att okända 
människor ska kunna kolla på hundens tänder, 
t.ex. involvera dina gäster hemma. Det viktigaste i början är att det inte 
blir en chock för hunden, öka intensiteten stegvis. I början kanske det 
räcker med att gästen klappar hunden när den står på bordet. Var kreativ 
och hitta på olika sätta att träna.  
Att ha tränat hunden på situationen innan en utställning gör att man inte 
får en hund som blir skrämd av denna ganska konstiga miljö. 
Att åka till en utställning och bara titta en gång innan man själv ger sig in i 
ringen är också ett bra tips. Man kan ställa hund på många olika vis. Åk sen 
hem och tänk igenom – Hur vill jag visa min hund?  
 
Glöm aldrig att se till att du och hunden har KULtillsammans! 
 
 
Och så var det alla regler, ja hur går en utställning till egentligen? 
När du anmäler dig till en utställning tar du också på dig ansvaret att ha läst och förstått reglerna. 
Om du inte läst ” Utställnings- och championatregler ” men ändå tävlar, så finns ju risken att du av misstag bryter 
mot någon regel, och det kan leda till disciplinära åtgärder. Du kan aldrig skylla på att du inte hunnit läsa reglerna, 
ansvaret är ditt och endast ditt. Regelverket finns att läsa på SKK’s webplats samt på spkk.se. 
 
När du anmält dig kommer så småningom ett brev med nummerlapp och information om tävlingen (1-2 veckor 
innan). Det finns en lista på när din ras går och i vilken ring. På tävlingsdagen tar du dig i god tid till tävlingsplatsen 
och letar upp din ring. 
I ringen finns en domare, ringsekreterare och ev. elever och aspiranter. Ringsekreteraren ropar in de hundar som 
ska bedömas i klassen, men det är din uppgift att ha koll på när just du ska in i ringen. Man kan köpa en katalog för 
att lättare följa vad som händer i ringen.  



Väl inne i ringen är det domaren som bestämmer hur han/hon vill att hundarna ska visas. Så lyssna och var 
uppmärksam för instruktionerna. Man får både gå runt i grupp och så tar domaren sig en närmre titt på varje hund 
enskilt. Du får inte tilltala domaren om inte domaren tilltalar dig.  
Domaren talar om sina åsikter om hunden för ringsekreteraren, som skriver ner det på en kritiklapp. Den får du 
med dig hem efter bedömningen.  
Tänk på att domaren bara kan bedöma hundens utseende, kondition och prestation för dagen. Det är ju också för 
dagen vald domares tolkning av rasstandarden som avgör vad som står i din hunds kritik. 
Oavsett resultat så har du samma hund med dig hem igen.  
 
Rasstandard  
Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. 
Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver 
idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. På 
utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika 
fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen 
från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas kvalitetspriset Disqualified. Rasstandarden bestäms av 
kennelklubben i rasens hemland. 
 
Bedömningen  
 
Kvalitetsbedömning 
 
Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör 
och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till 
övriga hundar som deltar i klassen. 
 Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna 
är Excellent,Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt 
omdömet Cannot be judged. 
Även HP och CK är en kvalitetsbedömning. 
Excellent ( rött band) 
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras 
i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, 
håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta 
kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse 
från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel. 
Very good (blått band)  
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i 
god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt 
påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en 
hund av mycket god klass. 
Good (gult band)  
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. 
Sufficient (grönt band)  
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk 
kondition.  
Disqualified (diskvalificerad)  
Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de 
väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin 
ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid. Aggressivitet rapporteras alltid, och blir hunden diskvalificerad på tre 
olika utställningar pga aggressivitet blir hunden fråntagen rätten att tävla. 
Cannot be judged (KEP).  
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i 
undantagsfall tilldelas omdömet Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och 
ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller 
fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten 
på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.  
 



 Konkurrensbedömning 
 
Hanhundar och tikar bedöms var för sig och i olika klasser.  
Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna 
inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. För att tävla i 
konkurrens för respektive klass, krävs att hunden erhållit Excellent som 
kvalitet. Dock kan även hundar som tilldelas Very Good tävla i 
konkurrensklassen om färre än 4 hundar erhållit Excellent.  
 
 Valpklass 4–6 månader.(Inofficiell).  
Valpklass skiljer sig från de andra klasserna genom att vara enbart konkurrensbedömning.   
 Juniorklass/Juniorkonkurrensklass (junkl/junkk) 9–18 mån  
För hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa 
han-/tikklass. 
 Unghundsklass/Unghundskonkurrensklass (ukl/ukk) 15–24 mån.  
För hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 .Hund som tilldelats CK 
skall tävla vidare i bästa han-/tikklass. 
 Öppen klass/Öppen konkurrensklass  (ökl/ökk) .  
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som tilldelats CK ska 
tävla vidare i bästa han-/tikklass. 
 Championklass/Championkonkurrensklass (chkl/chkk) 15 mån–  
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder samt erhållit svenskt eller 
annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får 
anmälas endast i championklass eller veteranklass om hunden uppnått 8 års ålder. Hund som tilldelats CK ska tävla 
vidare i bästa han-/tikklass. 
 Veteranklass/Veterankonkurrensklass (vetkl/vetkk) 8 år–  
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Hund som tilldelats CK ska tävla 
vidare i bästa han-/tikklass. Bästa veteranhane och veterantik med Excellent tävlar om rasens bästa veteran som 
går vidare till finaltävlingarna i stora ringen. 

 Bästa hanklass (bhkl) Bästa tikklass (btkl)  
I denna konkurrensklass deltar hanhund/tik som 
på utställningen tilldelats CK. Certifikat tilldelas 
bäst placerade hane respektive tik som är 
berättigad att tävla om certifikat. Vinnande hane 
respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och 
Bäst i Motsatt kön (BIM).  
Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och 
BIM)  
I denna klass deltar hanhund och tik som vid 
utställningen vunnit bästa han- respektive bästa 
tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i 
motsatt kön (BIM).  
  
���� Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) 
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive 
grupp. Vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. 
BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om 
att bli utställningens vackraste hund – Best in 
Show . 

 
 
Nu blev det ganska många bilder på just Zipper i detta nummer av PeKå, och vill du att fler hundar ska synas i 

medlemstidningen är det bara att skicka in! Maila bilder i god upplösning till redax@spkk.se . 

 

Har du något roligt att berätta om dina erfarenheter av tävling eller träning med PeKå? Skriv en artikel till PeKå! 

 
 



 
 
 

Resultatbarometern 2012 

Resultat beräknat 2012-05-29 

  Hundens namn Poäng 1 Poäng 2 Poäng 3 Poäng 4 Poäng 5   Summa 
1 Nejmes All In  9 34 32       75 
2 Angel Crown Jewel Juicy Couture  7 7 23 10     47 
3 Bambam  6 25         31 
4 Angel Crown Holiness Henri Lloyd  11 6 11       28 
5 Angel Crown Quality Qrumelur  5 8         13 
6 Deryl Simply Great 10           10 
6 Angel Crown Narnia Noomi  10           10 
8 Gripens Kizzing Karat  7           7 
 
 

 

World Krysarik Show 2012 
 

Inbjudan till den andra Världsutställningen för PK som i år hålls i Tyskland. 
Fullständig inbjudan finns att läsa på spkk.se. 

 
 
 

Verband Deutscher Kleinhundezüchter e.V. (VDH/FCI) Neußen / Sachsen 
 

The VK invites you to the II. World Krysarik Show on 24/25 November 2012.  
In association with the KPPPK it takes place for the first time in Germany. 

At this weekend, where the foundation stone for international friendship and collaboration is laid. People share 
information, show their dogs, refresh old and pick up new contacts.  

On Saturday there will take place a very interesting symposium with the opportunity to take part on the bonitation 
according to the regulation of the KPPPK and also the german evaluation for breeding dogs.  

 
On Sunday the show will take place, where the World Krysarik Winner will be announced. 

We are happy to welcome on this special event many krysariks, their owners, breeders and friends in the beautiful 
town named Neußen. 

 
Venue - Forsthaus Dröschkau, 

04874 Neußen (Belgern), Dröschkauer Forsthaus 1 
www.forsthaus-droeschkau.com 

 

 
 

  



RASSPECIAL OCH TRÄFF 
 

SPKK välkomnar alla medlemmar till medlemsträff lördagen den 14 juli  
samt inofficiell klubbutställning, Rasspecialen 2012, söndagen den 15 juli på Habo BK, Jönköping. 

 
Lördag 14 juli 
SPKK anordnar officiell Freestyletävling för att stärka klubbkassan. Kom gärna redan på morgonen och hjälp till, vi 
behöver fler funktionärer. 
Om du vill tävla hittar du all info och gör anmälan på www.hundaktiv.se.  
Efter FS-tävlingen (ca 18.00) blir det medlemsträff. Möjlighet till medlemsmöte. Grillning om vädret tillåter. 
Träffen kostar inget såklart, vi hoppas på en riktigt trevlig kväll med utbyte av erfarenheter och massor av skratt. 
 
Program söndag 15 juli 
Kl. 9.30 samlas vi och äter frukost tillsammans. 
Kl. 11 Rasspecial, bedömningen börjar (utställning för prazsky krysarik). 
Domare: Patrik Cederlöf, kennel Zicans 
Klasser: Valpklass (4-9 månader) samt Öppen klass (9 månader + ) 
Deltagande i klubbutställning ger 10 poäng extra till hundar som deltar i utställningsbarometern. 
 
Det blir även tävlan om bl.a. gladaste svans, vackraste huvud, bästa 
steget, barn med hund mm. (Anmälan till dessa klasser på plats). 
 
Kostnader: 
Frukost: Gratis 
Utställning: 100kr per hund 
Utställning, efteranmälan: 170kr per hund 
Icke medlemmar betalar ytterligare 70kr per hund! 
Barn med hund: 20kr (anmälan och betalning på plats) 
”skojklasserna” är gratis 
Enklare fika finns att köpa under dagen.  
 
OBS! Anmälan och betalning för utställning skall vara klubben 
tillhanda SENAST 15 juni! Därefter gäller högre anmälningsavgift och möjlighet till efteranmälan fram till 29 juni. 
Anmälan efter 29 juni är ej möjlig! 
 
Anmälan till utställning:  
Maila hundens namn, reg.nr, far, mor, uppfödare, ägare+postadress, ange om du är medlem eller ej, samt vilken 
klass hunden deltar i (valp eller vuxen) till info@spkk.se. 
Betalning sker i god tid till klubbens konto: 289-3451, Ange hundens eller ditt eget namn i meddelandefältet. 
 
Det finns möjlighet att anmäla till utställningen även efter 15 juni, men till högre kostnad: 16-29 juni kostar 
anmälan 170kr per hund och betalas på plats om inte kvitto på inbetalning kan uppvisas. 
 
 
Övrigt: 
Platser för husvagn/husbil finns.  
Det finns även några platser för tältsäng/liggunderlag. Tältplatser finns också. Förbokning krävs men kostar inget. 
 
Frågor:  
Om du har frågor om helgen, boende etc, maila eller ring till Renata: renata@spkk.se, tel: 0739-354775. 
 
 


