
 
Småland-Ölands Kennelklubbs 

Internationella utställning i Växjö Tipshall 
4 - 6 november 2022 

 
UTSTÄLLNINGSPLATS: Tipshallen, Växjö 
Ringkarta finns på www.smokk.se  
 
VÄGBESKRIVNING: 
Följ vägverkets skyltar mot Arenastaden. 
Adress: Bollgatan 1, 352 46 Växjö 
 
Tillsammans med detta PM får du även nummerlapp och 
ringfördelning. Nummerlappen är din inträdesbiljett. 
 

Vi ber dig om att ha 
nummerlapp & vaccinationsintyg 

framme i god tid i kön för att underlätta och 
påskynda vid veterinärbesiktningen! 

 
SEKRETARIAT: 
Mobilnr: 070 - 211 08 84 (gäller endast under utställningen) 
E-post: info@smokk.se  
 
Före och efter utställningen vänder du dig till 
SmÖKK:s kansli på tel: 0474-210 07 eller info@smokk.se. 
 
Sekretariatet är öppet: 
Fre 4/11 kl 09:30 - finalerna är slut. 
Lör/Sön 5-6/11 kl 07:30 - finalerna är slut. 

 
 
    Vi välkomnar dig och din hund till 

DOMARÄNDRINGAR: 
Ändringar gjorda efter anmälningstidens utgång ser du i 
ringfördelningen. Vid domarändring gjord efter anmälnings-
tidens utgång kan anmälningsavgiften återbetalas 
(minus administrationsavgift 40:-/anmälan). 
Gäller ej valpklass då den är inofficiell! Gäller ej heller om 
rasen är flyttad till utannonserad reservdomare, dvs 
fre = Svante Frisk, lör = Karl-Erik Johansson, sön = Benny 
Blidh Von Schedvin.  
   
Om du på grund av domarändring inte vill ställa ut din 
hund skall återbud med skriftlig begäran om återbetalning  
tillsammans med nummerlapp samt uppgift om bank-
kontonr. vara kansliet/sekretariatet tillhanda före din ras 
har startat i ringen på utställningsdagen. 
(se Utställnings- & Championatregler pkt 10 & 19). 
 
MÄTNING: 
De raser som har obligatorisk mätning skall infinna sig vid 
respektive ring 15 min före bedömningen startar i ringen för  
inmätning, dvs fredag 10:45 och lör/sön 08:45. Det gäller 
raser som t ex pudel, tax och övriga raser som kan komma 
att byta ras efter mätning, ej övriga. Ligger någon av dessa 
mätraser sent i ringen så mäts de före rasen börjar.   
 
PRIS & ROSETT: 
Rosetter för BIR, BIM (även valp), Bästa Veteran och Junior,  
Championat, CERT, R-CERT, CACIB & R-CACIB 
avhämtas vid Pris- och Rosettmontern. Detsamma gäller  
inteckningskort samt HP-/CK-pris. Här kan du också lösa 
in dina inteckningskort mot fina priser.   
 
Vi har även rosetter till försäljning!  

 
Öppettider Pris & Rosett:  
Fredag mellan 11.00 - 17.30. 
Lördag/Söndag mellan 09.00 - 15.30. 



FINALTÄVLINGAR: 
De vars hundar vinner sin grupp (gäller grupp 1-9, ej övriga 
finalgrupper) i finalerna på fredagen & lördagen inbjudes att 
deltaga i BIS-finalen på söndagen. Ev. övernattning ordnas 
och bekostas av deltagaren själv. 
 
AVGIFTSFRI PARKERING: 
OBS! Allmänna parkeringsregler gäller. Vid parkering på 
gatorna runtom Tipshallen kan böter komma att utfärdas!  
Vi ber er vara uppmärksamma på att det just nu byggs 
runtom i Arenastaden. Det förekommer även andra 
aktiviteter denna helg. Så var ute i god tid! 
 
INGÅNG FÖR UTSTÄLLARE OCH BESÖKARE 
I TIPSHALLENS HUVUDENTRÈ 
 
ENTRÈAVGIFT: (för besökare)  
100:- Vuxen, icke medlem  
70:- SKK medlem (vid uppvisande av medlemskort), 
barn 7 - 18 år (barn under 7 år gratis) & pensionär. 
180:- Familj (2 vuxna + familjens barn) 
SHU-medlem går in gratis mot uppvisande av medlemskort. 
1 person per nr:lapp går in gratis tillsammans med anmäld 
hund.  
 
EJ ANMÄLDA HUNDAR: 
Får medtagas om de är över 4 månader.  
Giltigt vaccinationsintyg skall uppvisas vid ingången.  
 
BETALKORT & SWISH: 
Vi är en kontantfri utställning och tar endast emot betalning 
med betalkort och Swish. 
 
VIKTIGT!! Det är absolut förbjudet att röka inomhus  
någonstans inne i hallen samt att spraya håret inne på 
toaletterna då det kan sätta igång brandlarmet med  
efterföljande utrymning av hela hallen.  
 

För allas vår trivsel var vänlig iakttag följande: 
BURAR & HAGAR PLACERAS SÅ DE EJ ÄR I VÄGEN! 
Tänk på att det finns publik som gärna vill komma fram 

och se på bedömningen. Växla gärna mellan bedömningarna 
så att nästa som skall in med sin hund kan komma fram. 

 
Vi ber dig vänligt men bestämt att plocka upp skräp och 

hundhår innan du lämnar utställningen.  
Vi förutsätter att alla plockar upp bajs efter sina hundar. 

Sopsäckar finns uppsatta vid varje ring och 
BAJSPÅSAR erhålles kostnadsfritt vid entrén, 
utgång till rastplats, pris- och rosettmontern  

samt i sekretariatet. 
 

Shoppa hundtillbehör med mera 
Ta gärna en tur runt hallen och shoppa hos våra försäljare. 

Det du inte hittar här till din hund, 
det behöver du förmodligen inte.  

 
Våra huvudsponsorer är  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBB 
ÖNSKAR DIG EN TREVLIG UTSTÄLLNINGSDAG 

I TIPSHALLEN I VÄXJÖ. 
 
 

LYCKA TILL! 
 


