
Vägbeskrivning
Hågelby Herrgård ligger vid ”Hågelbyleden”,
som förbinder E4 med Tumba.
Kommer du E4 åker du av mot Tumba.
Kommer du Huddingevägen kör du mot E 4
Stockholm. Det går också ett antal bussar på
leden som alla stannar utanför.

Välkommen till

Parsonklubbens

Inofficiella utställning

Alla Raser och

Lilla Parson Specialen

Den 9 maj 2013

i

Hågelbyparken



Bedömningen startar i samtliga ringar 
kl 09.00

Så här går det till på Parsonklubbens 
utställning i Hågelby torsdagen den 9 maj 2013.
 
Kom i god tid om din hund inte är så van att gå 
på utställning.
Det tar vanligen ett tag innan hunden vant sig 
vid att det är många hundar och att den inte kan 
kontrollera allihop.

Gå till den ring ni ska vara i - vilken framgår 
av första siffran på nummerlappen - och 
kontrollera hur långt de har hunnit. 
Är det många nummer kvar kan det vara skönt 
att gå omkring lite och så får din hund rasta sig 
lite till.

Bajspåse är ett måste på alla utställningar.

En bur att ligga och slappa i är skönt för 
hunden, däremot är det förbjudet att lämna 
hundar  i bilen om det är varmt o soligt ute!
 
I god tid innan ditt nummer ska du sätta 
på hunden utställningskopplet och dig själv 
nummerlappen.
Provgå lite en bit ifrån, så att din älskling vänjer 
sig vid att ha ett snöre strax bakom öronen - det 
är för att domaren ska se halslinjen.
 
Du blir inropad av ringsekreteraren och hon 
talar om för dig precis hur du ska göra. 

I katalogen kan du se hur många det är i din ras 
och om du har några medtävlare i klassen. 
Ensam eller fler så börjar bedömningen med att 
man går runt ringen.
Det kan vara svårt att få en förstagångare att 
trava snyggt bredvid dig, men ta det lugnt; 
några steg blir säkert rätt. 
Sedan känner domaren på hunden, tittar på 
tänder, tittar på rörelser igen och dikterar för 
den skrivande sekreteraren.

Rosetter
HP-rosetter delas ut i ringarna, BIR- och BIM-
rosetter hämtas i sekretariatet mot uppvisande 
av diplom.
BIR Valpar tävlar vidare i respektive final mot 
andra i åldersgruppen.
Vuxna med hederspris tävlar först om Bäst 
I Ras, sedan med de andra BIR-hundarna om 
Bäst I Grupp
Den som blir BIG1 tävlar i BIS-finalen

OBS! Finalerna beräknas börja 14.00 

Nummerlapp har du nedan. Fel kön eller ålder? 
Säg till ringsekreteraren

OBS!!! Informationen ovan angående 
rosetter och utställningsgång gäller bara för 
utställare till ”Alla Raser”  det gäller inte för 
utställare till” Lilla Parson Specialen”dom har 
en annan utställningsgång!( information finns i 
katalogen)
 Däremot skall BIS-vinnande valp 4-6 och 6-9 
mån och BIR vinnande vuxenhund och Veteran 
/Senior på Lilla Parson Specialen gå vidare till 
respektive BIS-finaler i ”Stora BIS:et” för alla 

raser.

Domare
RING 1, Cindy Pettersson, Lilla Parson 
Specialen(Bara Parson) Grupp 3- och 5
RING 2, Birgitta Svarstad, Grupp 1-4 och 9
RING 3, Elizabet Janzon, Grupp 2-6-8 och10

Gruppfinaler
Börjar efter avslutad bedömning i varje grupp.
I denna deltar alla vuxna BIR-hundar.

BIS finaler
Segraren, BIG 1:an i varje grupp går till BIS-
finalen.
BIR-valpar tävlar i respektive valpfinal med 
början ca 14.00 
BIR- veteraner tävlar vidare i BIS finalen för 
veteraner efter valp-finalerna.

BIS valp 4-6 mån:  Cindy Pettersson
BIS valp 6-9 mån:  Birgitta Svarstad
BIS valp 9-12 mån: Elizabet Janzon
BIS veteran: Alla domare tillsammans
BIS vuxna: Alla domare tillsammans

”Barn med hund” anmäls i sekretariatet.
Börjar så fort ordinarie bedömning är avslutad.
Pris 20 kr.
Domare: Joakim Sjöberg

Ett flertal stånd med diverse hundrelaterade 
saker kommer att finnas på plats.

Cafeterian i sekretariats-tältet är öppen från



Omkring kl. 8.00 på morgonen. Hågelbys egna 
serveringar med mat öppnar ca. 10.00.


