
 

 

Välkommen till Finlands 

schipperkeförenings 

rasspecial 28.7.2019  

 

Finlands schipperkeförening firar 40-års jubileumsår 2019! 
 
Årets rasspecial arrangeras i samband med Björneborgs internationella hundutställning 
27.7-28.7.2019. Den 27.7 bedöms även FCI 1 gruppen.  
 

Utställningsplatsen 
 
Björneborgs travbana,, Adress: Ravintie 1, 28130 Björneborg www.porinravit.fi   
 

Domare:  

 
Marja Talvitie, reserv Tanya Ahlman-Stockmari  
 
Även valpklass (5- under 7 mån. samt 7- under 9 mån och avelsklass samt hundar som 
deltar i utställningen med bästa  rörelser och ansiktsuttryck belönas. 
 

Avelsklassen 
 
I avelsklassen tävlar fyra avkommor  från  hanar eller tikar av samma ras, vilka belönats 
med utmärkt eller mycket god i denna utställning. I avelsklassen uppvisas avkommorna 
tillsammans med avelstiken eller avelshanen. Avelstiken eller –hanen som tävlar i 
avelsklassen behöver inte anmälas till andra klasser i utställningen. 

 
Uppfödarklassen 
 
I uppfödarklassen tävlar fyra hundar av samma ras i grupp.  Hundarna skall vara uppfödda 
av samma person eller registrerade på samma FCI:s bekräftande kennelnamn. Dessutom 
skall hundarna ha blivit belönade med utmärkt eller mycket god i denna utställning. 
 

Vaccinations- och antidopingregler 
 
Vi följer Finska Kennelförenings vaccinationsregler. Hundar som deltar i utställningen bör 
vara ID-märkta. Obs! Hundar som svanskuperats efter 1.1.2001 får inte delta i 
utställningen. Finlands Kennelklubbs antidoping regler har godkännts 1.1.2007. 
Övervakningen av antidopingreglerna gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända 
av Finlands Kennelförening 
 
Aktuell information: https://www.kennelliitto.fi/sv 

http://www.porinravit.fi/
https://www.kennelliitto.fi/sv


 
 
 

Anmälan till utställningen 
 
Anmälningar via showlink.fi  senast den 21.06.2019 eller via post; Silja Åkerfelt, 
Takapellonkatu 6 A, 24260 Salo Bifoga anmälningsblanketten och betalningskvittot. 
 

Anmälningsavgifter 
 

 32 €/hund 

 valpar och veteraner 25 €/hund 

 över 10-åriga veteraner gratis. 

Anmälningsavgiften inbetalas till Finska schipperkeklubbens konto IBAN: 
FI5247304820008093, BIC: POPFFI22 , tillägg rasspecialen 2019. Även  deltagarna i 
avelsklassen och uppfödarklassen bör anmälas till utställningen och är avgifsfria.  
Utställningskatalogen ingår i anmälningspriset. 
 

Jubileumsårets kvällstillställning 
 
Föreningen arrangerar en gemensam kväll med buffet på lördagskvällen 27.7.2019 vid 
Hyveläs sportstuga. Buffen kostar 15 €/person. Anmälningar via e-mail senast den 
30.6.2019; ninab.koti(at)hotmail.com. Buffepriset betalas till Finska schipperkeklubbens 
konto IBAN: FI5247304820008093, BIC: POPFFI22 , tillägg bufee och ditt eget namn. 
Mera information senare. 
 
Vidare information 
schipperke.show@gmail.com 
 
 
Välkommen! 
Finska schipperkeklubben. 
 

 

 

https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmIlmoittautuminen.aspx?N=11479&Lang=SWE
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise_1_0.pdf

