
 
 

 

 

Pinschersektionens officiella utställning Mälarpinschern 2021 

2021-09-25 i Västerås 

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

informationen noga för en smidig och trevlig tävlingsdag. 

Sekretariatet öppnar 9:30 och bedömningen börjar 11:00 

 

 

Var vänliga och tänk på att hålla avstånd då det fortfarande råder restriktioner utifrån 

corona.  

 

I ringen önskar vi även att ni tänker på att inte lägga godsaker i gräset då det finns många 

hundar som är allergiska och det kan även förstöra för dina medtävlande.  

 

Parkering: 

Parkeringen är gratis och den kommer att finnas utmärkt. Det kommer inte finnas några 

avlastningszoner att tillgå.  

 
Respektera tältfria zoner. Maximal tält storlek är 3x3m 
Utställningstält får sättas upp på fredagen först då byggnationen är färdig. Tält får inte sättas 
upp närmare än 5 meter från ringen. Om kommissarien bedömer att tältet står felaktigt 
förbehåller vi oss rätten att flytta det till anvisad plats. Utanför ringen får ingen vistas 
närmare än 2 meter.  
 
Kritiklappar hämtas inte av deltagarna i domartältet utan dessa delas ut av ringsekreterarna. 
Undvik trängsel samt håll avstånd både i och utanför ringarna.  
 
Allmän trevnad: 

Det finns angivna rökrutor. Det är absolut förbjudet att röka någon annanstans. 
Servering kommer att finnas på området i form av en foodtruck Mr Mango som kommer vara 
där både lördag och söndag. https://mrmangostreetfood.com/ 
 
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 säkerhetskäl detta måste respekteras. 
 
Ansvarig på plats är Sölvie Linder. 
 

 

Info kring Mälarpinschern: 

Katalogen kommer att finnas online på hemsidan kl 9.00 samma morgon som 

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

begränsad upplaga för att spara på miljön.  

 



 
 

 

 

Sekretariatet: 

Om man på utställningsdagen saknar en nummerlapp så kom till oss så hjälper vi er med det. 

Vi kommer inte att delas ut CK-rosetter i ringen utan dessa rosetter kommer att finnas att 

hämta i vårt sekretariat, där kan man även köpa större CK-rosett.  

 

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

med swish eller kontant. 

 

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. 
 
I år kommer vi ha några extra priser att dela ut efter bedömningarna. De priserna kommer 
att vara: Bästa samspel, bästa rörelse-handler, sötaste ekipaget och gladaste ekipaget. 
Domare för dessa är Pinschersektionens ordförande Jörgen Zackariasson och Pernilla Fahlén. 
 
Vi har även Bästa huvud och uttryck och Bästa rörelse som domaren kommer att välja ut. 
 
Avslutningsvis så har vi BIS-final med Dvärgpinscherklubben där våra BIR-vinnare möts i en 
Bäst In Show. 
 
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.  

 

 

Vi önskar alla medlemmar och besökare en trevlig dag med Pinschersektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
RINGFÖRDELNING 
  

Pinschersektionen  Nationell utställning i Västerås 
Lördag  2021-09-25 
  
___________________________________________________________________________ 
Start av bedömning: se respektive ring. 
  
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 09:30 - 13:00. 
  
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  1     Börjar kl. 11:00 
  
Karlsdotter Nina 
  
PINSCHER 60 (+2) 
 __ 
 60 
  
  
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 62 

 


