
 
 

 

                        
 

För utförligare vägbeskrivning, se www.sspk.se 

 

 
Vi önskar er varmt välkomna till Svenska Schnauzer Pinscherklubbens utställning i 
Piteå den 17 juli 2021 och ser fram emot en trevlig dag tillsammans! 
 
Adress: Hemlunda camping, Hemlundavägen, 944 73 Piteå 
 
OBS!!! Vi har EXTERIÖRBESKRIVNING under söndagen, gå in på hemsidan 
www.sspk.se och läs mer. 
 
SSPKs sekretariat öppnar kl. 08.30 
 

Domarändring Från domare Till domare 

affenpinscher, dvärgpinscher, 
pinscher & schnauzer 

Anna Lena Angeria Lars Widén 

 

 
Bedömningen startar i ringen kl. 10.00, med följande ordning: 

Ring 1 
Domare Lars Widén antal starttid 

Schnauzer, svart  11 10.00 

Schnauzer, peppar/salt  5 10.30 

Dvärgschnauzer, vit 10 10.45 

Dvärgschnauzer, svart/silver 6 11.15 

Dvärgschnauzer, svart 6 11.30 

Dvärgschnauzer, peppar/salt 18 11.45 

Pinscher 4 12,45 

Dvärgpinscher 12 12.45 

Affenpinscher 4 13.30 

   

Antal i ringen 76  

   
 

Starttiden som anges är tid för när rasen tidigast börjar sin bedömning. Ca 20-25 hundar bedöms per 
timme men ingen ras börjar bedömningen före utsatt starttid. Finalerna startar efter att alla ringar är 
klara och att domarna fått en paus med lunch. 
 
Kan du inte skriva ut din nummerlapp, maila till utställningsadministratör Annette Persson, 
sekreterare@sspk.se eller ring 076 0203 017, så får du nummerlappen på plats i SSPKs sekretariat. 
Upplysningar: Annette Persson, 076 0203 017, sekreterare@sspk.se 
 

SKKs rekommendationer gäller för vaccinering, glöm ej vaccinationsintyg och eventuellt övriga intyg. 
 

Ingen kontanthantering, endast Swish! 
Katalog: Finns på www.sspk.se och kan laddas ner från kl. 08.00 på utställningens morgon. 
Servering: Finns en kiosk på campingen som säljer fika och korv. 
 
Parkering: när ni kommer fram visar vår parkeringsvärd/skylt var ni kan lasta av/parkera (gratis). 
Övrigt: Utställningstält kan sättas upp dagen innan så snart att byggnationen av ringarna är klara. 

http://www.sspk.se/


 
 

 

                        
 

För utförligare vägbeskrivning, se www.sspk.se 

 

Hundar under fyra månaders ålder får ej vistas på utställningsområdet enligt SKKs regler. Provtagning 
för färgning av hundens päls kan förekomma. Det finns särskilda rökrutor. 
 

         ……………………………………………………………………………………………… 
✓ Utanför ringen får ingen vistas närmare ringen än två meter.  

✓ Tält får inte sättas upp närmare än fem meter från ringen. Om kommissarien bedömer att tält 
står felaktigt så förbehåller vi oss rätten att flytta det till anvisad plats. 

✓ Kritiklappar hämtas inte av deltagarna i domartältet utan dessa delas ut av ringsekreterarna. 
✓ Undvik trängsel samt håll avstånd både i och utanför ringen. 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Klassfördelning 
 

 


