
 
 

 

 

Pinschersektionens officiella utställning Mälarpinschern 2019 

2019-08-31 på Vilsta, Eskilstuna 

Varmt välkomna till årets stora rasspecial. Vi ber er läsa igenom 

informationen noga för en smidig och trevlig tävlingsdag. 

Sekretariatet öppnar 8:30 och bedömningen börjar 10:00 

 

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 informationen. Denna information 
gäller för samtliga klubbar och det är Svenska Schnauzer Pinscherklubben som är huvud 
arrangörer och det som gäller är också i samråd med Vilsta Sporthotell så vänligen respektera 
detta för allas trevnad. 
 

Parkering: 

Parkeringen kostar 40 kr och kommer att ske på anvisad plats. (Ni som redan har betalat 

parkering och får en biljett med nummerlappen skriv gärna ett P på biljeten för att 

underlätta vid parkeringen.) Betalning kan ske via swish: 070-408 30 48  eller kontant på 

plats. 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.  

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. 
 
Respektera tältfria zoner. Maximal tält storlek 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. 
 
Allmän trevnad: 

Det finns angivna rökrutor. Det är absolut förbjudet att röka någon annan stans 
Servering kommer att finnas på området och Restaurangen är öppen. 
 
Det kommer att vara vattentävlingar under lördag eftermiddag vilket är väldigt trevligt att 
titta på. Dessa är vid badplatsen som ligger i anslutning till området. 
 
Vi som arranger detta hoppas att ni har förståelse för denna information då vi har ett stort 
arrangemang med mycket folk och hundar så det är av säkerhetskäl detta måste respekteras. 
 
Ansvarig på plats är Carina Andersson Rapp Tel 070 408 30 48 
 
 



 
 

 

 

 

Info kring Mälarpinschern: 

Katalogen kommer att finnas online på hemsidan kl 8.00 samma morgon som 

utställningsdagen. Det kommer även att gå att köpa kataloger i sekretariatet med endast en 

begränsad upplaga för att spara på miljön.  

 

Vi inte kommer att dela ut CK i ringen utan dessa rosetter kommer att finnas att hämta i vårt 

sekretariat eller om man vill köpa en annan CK rosett.  

 

Vi har som vanligt rosetter och lite annat till försäljning i sekretariatet och allt går att betala 

med swish eller kontant. 

 

Alla är välkomna till tältet som ligger bredvid sekretariatet för utdelning av vinst i lotteriet 

och i år har vi många fina vinster. Lotter kommer kunna köpas på plats. Pris 20 kr per lott 

eller 6 st för 100 kr. Utlottning av storvinsterna kommer att ske efter finalerna.  

 

Barn med hund anordnas och anmälan sker i sekretariatet. Kostnad 40 kr. Domare är 
Pernilla Fahlén. 
 
Parklass anordnas och anmälan sker i sekretariatet. Kostnad 40 kr. Anmälningar ska göras 
innan bedömningarna i ringen är klara. Dessa tävlingar sker efter finalerna. Domare är 
Pernilla Fahlén. 
 
Ej anmälda hundar får tas med om giltigt vaccinationsintyg uppvisas. Hundar under 4 
månader får ej vistas på utställningsområdet. Vaccinationskontroll kommer att göras vid 
insläppet. Veterinär finns på plats för de som behöver avmaska exempelvis.  
  
OBS. Tänk på att inte lämna hunden i bilen. Personal tillsammans med kommissarien 

kommer att kolla detta under dagen. 

 

Området är inte stängt på natten och vi kan inte garantera att kvarlämnade tält, stolar mm 

finns kvar.  

 

Utställningsansvarig: Pernilla Fahlén mobil: 070-403 08 80        

 

 

 

 

Vi önskar alla medlemmar och besökare en trevlig dag med Pinschersektionen 

 

 



 
 

 

 

 
RINGFÖRDELNING 
  
Pinschersektionen  Nationell utställning i Eskilstuna 
Lördag  2019-08-31 
  
___________________________________________________________________________ 
Start av bedömning: se respektive ring. 
  
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30 - 12:00. 
  
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du 
beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 
Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 
  
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. 
___________________________________________________________________________ 
  
* Framför rasen betyder att det är en domarändring. 
+ Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring. 
  
  
  
Ring  6     Börjar kl. 10:00 
  
Eikeseth Wenche,  NORGE 
  
PINSCHER 46 (+1) 
 __ 
 46 
  
  
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 47 
  

 

 

Parkering och karta: 

https://goo.gl/maps/bzUxCrTU6G12 

 

Kartan är länkad från E20 så oavsett om man kommer från Strängnäs eller Västerås så kan 

man åka samma väg. Med dagens teknik så är jag säker på att ni hittar fram. I Eskilstuna är 

det skyltat till Vilsta.  

 

 

https://goo.gl/maps/bzUxCrTU6G12


 
 

 

 

 

Ett stort tack till våra sponsorer 2019: 

 
                    

   

 
 

 



 
 

 

 

 

     Stellaburen 

 

 
 

Baka med Frida  

 

        

    Gyllermyrens 

 


