
 SCHNAUZERRINGEN 

PM 

Varmt välkomna till Schnauzerringens inofficiella Utställning Ronden i Eskilstuna 20190831.  

Då vi har ett samarrangemang denna helg med 4 Specialklubbar, Newfoundlandsklubben, 
Leonbergerklubben, Landseerklubben och Svenska Schnauzer Pinscherklubben (som har 5 
Rasklubbar) så är det mycket viktigt att ni läser igenom den information som är skriven 
med fetare stil. Denna information gäller för samtliga klubbar och det är Svenska 
Schnauzer Pinscherklubben som är huvudarrangörer och det som gäller är också i samråd 
med Vilsta Sporthotell så vänligen respektera detta för allas trevnad. 
 
Starttid Kl 10.00 Bägge dagar 
Inga hundar under 4månaders ålder får vistas på området. 
Vaccinationskontroll Kl 08.30-11.00 
 
Det kommer att finnas veterinär på plats, Magdalen Nordmark-Rojas Tel 072 878 73 77. 
Kontakta henne vid behov eller hör av er till Carina Andersson Rapp Tel 070 408 30 48. 
 
Parkeringsavgift 40:- Betalas med swish 070 408 30 48 eller kontant. 
Anvisad parkering med skyltar P HUND (det är en kattutställning samma helg så vi har en 
egen parkering) 
Det är förbjudet att parkera Husbil/Husvagn som skall stå över natt på parkeringen dessa 
hänvisas till campingen. Detta är på order från Vilsta Sporthotell. 
 
Anvisad avlastningszon där man kan lasta av och omedelbart flytta bilen. Där finns 
personal som vaktar era saker tills ni kommer tillbaka. Man får alltså inte parkera bilen där 
och gå in och sätta upp tält mm. 
 
Maximal storlek på tält är 3x3m. 
 
Utställningstält får sättas upp på fredagen först då byggnationen är färdig. Kontaktperson 
för det tekniska är Eva Brauer Tel 070 326 42 62. 
 
Respektera tältfria zoner 
 
Det finns angivna rökrutor. Det är absolut förbjudet att röka någon annan stans 
 
Servering kommer att finnas på området och Restaurangen är öppen. 
 
Det är förbjudet att köra in på området utan tillstånd, gäller från fredag till söndag. 
Tillstånd får man av Eva Brauer Tel 070 326 42 62. Detta gäller även efter utställningen. 
 



Det kommer att vara vattentävlingar under lördagseftermiddag vilket är väldigt trevligt att 
titta på. Dessa är vid badplatsen som ligger i anslutning till området. 
 
Vi som arrangerar detta hoppas att ni har förståelse för denna information då vi har ett 
stort arrangemang med mycket folk och hundar så det är av säkerhetsskäl detta måste 
respekteras. 
 
Ansvarig på plats är Carina Andersson Rapp Tel 070 408 30 48 
 

Nummerlapparna finns att hämta ut i Schnauzerringens sekretariat på morgonen innan utställningen 

börjar.    

Domaren dömer ca 20–25 hundar i timmen detta kan du ha som en riktlinje när du försöker att räkna 

ut din hunds starttid.   

Valparna bedöms alltid först i respektive ras och färg.  

Sekretariatet öppnar 8,30 

 

Ring 1  Starttid kl 10,00 

Domare: Öystein Eikeseth, NORGE 
 

Schnauzer Svart 12st 

Schnauzer Peppar/Salt 31st 

Totalt  43st 

 

 

Schnauzerringens kontaktperson är Ida Björklund 073 631 93 77 

Varmt välkomna till en härlig dag tillsammans med din hund.  

Hälsningar  

Schnauzerringen 


