
 

PM till SLBK´s officiella Utställning 

Nyköping 2021-08-22 
Läs noga igenom PM, så att ingen viktig information förbises. 

 
Antalet anmälda hundar är 64 st och de är fördelade enligt nedan: 
13 st valpar, varav 9 hanar och 4 tikar 
51 st vuxna, varav 22 hanar och 29 tikar 
 

 
Domare: Charlotta Melin  

 
Plats: Nynäs Slott 
611 99 TYSTBERGA 
 

Katalog & Nummerlapp: 
Katalog kan köpas på plats, få exemplar finns 
då de egentligen ska förbeställas - 30 kr styck. 
Nummerlapp hämtas ut vid 
insläpp/vaccinationskontroll på plats. 
 
Anmälan på plats:  
Barn med Hund anordnads. 
Domare: - 

Tid: Bedömningen börjar kl. 09:00 i ring 1. 
Insläpp från kl 7:30.  
 
Rosetter: 1:a pris, HP, CK, VG och Championat 
rosetter kan köpas på plats. Mer information på 
andra sidan. 
 
Information & frågor (innan/under 
utställningsdagen) besvaras av: 

 
Parkering: Gratis parkering.  
Parkering finns på fler platser. Se karta. 
 

Angelica Klavbäck 
Mob: 073 – 542 45 93 
E-post: leodals@hotmail.se  

 
Krav på vaccinationer:  
- Utställare är ansvariga för att deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka.  
- Hund (valp), under 1 års ålder – vid lägst 10 veckors ålder. 
- Hund över 1 års ålder – vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan. 
- Så kallad ”förstagångsvaccinering” får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.  
- Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet! 
 

Övrigt:  
 
Mat & Dryck: På utställningsplatsen finns det möjlighet att handla fika, lunch m.m. på Restaurang 
Nynäs som håller öppet kl 11:00 – 16:00.  
 
Sekretariatet: Kontokort och kontanter kan inte användas i sekretariatet, men betala gärna med  
Swish 123-5400486. 
 
Vägbeskrivning: Från E4 (Avfart 135) är det skyltat mot Nynäs slott vid Tystberga-avfarten.  
Man kan också välja att åka den s.k "kustvägen", väg 219, mellan Vagnhärad och Nyköping. 
För gps:er - Lat 58.807902 Long 17.366129 
 

Hjärtligt välkomna till årets sista rasspecial! 

Er hund har nummer:   



 

Praktisk Information 
 
Dagens bedömning: 
Vi statar dagen med bedömning av alla valpar, BIR/BIM valp och BIS valp. När valparna är klara börjar 
bedömningen av hanar och sedan tikar.  
 
Viktig information/Corona regler: 
Under rådande omständigheter vill vi tillsammans mer er utställare göra vad som är möjligt för att vi 
trots en pågående pandemi ska få en så trygg och trevlig dag som möjligt. 
Länsstyrelsen Södermanland och SKK rekommenderar att vi följer de allmänna råden för att minska 
smittspridning. Med andra ord tar alla på plats ansvar för att hålla avstånd och tvätta händer. Om du 
blir sjuk – stanna hemma. Vi har handsprit utplacerad på området och vi har en separat ingång och 
utgång vid området, samt gott om plats. Var god acceptera dessa regler så att alla får en trygg och 
trevlig dag. 
 
Vi ber er också att tänka på att Nynäs Slott är öppet för allmänheten, därför har vi fått en plats lite 
mer avskilt så att vi kan hålla de regler och krav som finns på oss. Nynäs Slott har dessutom höga krav 
på sig för att få hålla igång sin verksamhet, därför är det ytterst viktigt att vi följer de regler som finns 
på oss och att ni följer de anvisningar ni får på morgonen när ni kommer till utställningsområdet. 
 
Restaurang Nynäs: 
Restaurangen håller öppet kl 11:00 – 16:00 och finns i Orangeriet. Se karta. 
 
Tält/Tältfria Zoner:  
För en trevlig upplevelse för alla kommer vi att ha tältfria zoner på utställningsområdet. Vi ber er 
respektera att vi inte kan tillåta att tält monteras upp på området innan söndag morgon kl 7:30.  
Observera att tält som monteras innan söndag kl 07:30 kommer att tas bort. 
 

Tävlingar under dagen:  
Under utställningsdagen kommer ett flertal tävlingar att genomföras. 
- Barn med Hund, som anmäls på plats i sekretariatet. Alla barn som deltar får givetvis fina priser.  
- Bäst Klippta Tassar, kommer att utses vid dagens slut. 
- Katalog vinst, dragning av katalogvinst har vi som alltid i lunchpausen.  
- Bästa Huvud ”Hane & Tik”, kommer att utses vid dagens slut. 
- Bästa Handler, de som blir nominerade får tävla om Bästa Handler vid dagens slut.  
 
Lotterier: 
Vi säljer lotter för 10 kr styck. Vid lotteriet får ni veta om ni vunnit med en gång och får därefter 
hämta ert pris om ni vunnit.  
 
Priser att hämta: 
Hund som anmälts som nr 18 och 45 kommer att avslöjas under lunchpausen och era priser finns att 
avhämta på utställningen. Dessa priser delas endast ut om både ägare och hund är på plats. 
 
Rosetter till försäljning: 
Försäljning av prisrosetter sker i sekretariatet. 
 
Avlämning av sponsring och priser: 
Vi tar emot alla priser på morgonen, lämnas vid insläppet - senast kl 8:00.   
 
Rent och snyggt: 
Alla hjälps åt att hålla rent och snyggt på området under dagen dvs. pälsbollar, bajspåsar och annat 
skräp samlas in i de sopkärl som finns vid ringen. 
 



 

- KARTA - 

Gula Markeringar är områden som gäller SLBK´s utställning: 
1 – Utställningsområde 
2 – Parkering på gräsyta 

3 – WC 
4 - Restaurang 

 
Möjlighet till avlastning finns, tänk på att köra sakta och parkera bilen efteråt på anvisad plats. 

Avlastning sker via vägen bakom orangeriet – gul linje - INTE genom slottsparken! 
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