
 

Välkommen till NVLO:s boxerspecial,  

Örebro Brukshundklubb, Örebro, 2019-05-01. 

Välkommen till vår årliga boxerspecial, som i år döms av Hans Åhnström, Sverige. 

15 valpar och 59 officiella hundar, totalt 74st har anmälts till utställningen.  

Tänk på att vara på plats i tid.  OBS! Utställningen börjar 10,00 Glöm inte stamtavlan! 

Samtliga hundar, som vistas på utställningsplatsen, måste kunna visa upp giltigt 

vaccinationsintyg. Stickprov kommer att göras.  

Medtag giltigt medlemskort i SBK, Medlemskap i valfri SBK-klubb krävs av SAMTLIGA ägare 

på hund som deltar på den officiella utställningen. För att tävla om Boxerklubbens priser 

krävs medlemskap i Sv. Boxerklubben på SAMTLIGA ägare på hunden.  

Tänk på att ta med Er väderskydd till Er hund då skugga/regnskydd är en bristvara på 

utställningsplatsen. Inga hundar får under några som helst omständigheter lämnas i varma 

bilar! (åtgärder kommer att vidtas).  

Nummerlappar, sorterade under klass, delas ut vid sekretariatet, som öppnar 08,00 

 

Vägbeskrivning: 

E20/E18 Örebro .tag av Trafikplats Karlslundsgatan avfart Nr 112 . Fortsätt på Karlslundsgatan kör ca 

3,5 km ( Mot Ånnaboda. 

Servering finns på platsen, ta med kontanter alternativt Swish, ej kort! 

Parkering inkl. katalog: 50 kr (ta gärna med jämna pengar eller Swish) 

Skulle frågor uppstå under dagen kontakta sekretariatet; Liza 0702570717 eller Jan 

0702132152. 

 

Varmt välkomna och lycka till!      

                                     

 

 

 

 

 

 

 



Domaren dömer ca 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje när du 

beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet. Bedömningen börjar 

9.30. 

Hanar Antal 

4 – 6 månader 2 

6 – 9 månader 4  

Bästa hanvalp  

Tikar 

4 – 6 månader 3 

6 – 9 månader 6 

 

Uppfödarklass valpar 2 

Avelsklass valpar  2 

 

BIR + BIM-valp 

Hanar 

Junior 4 

Unghund                                                               2 

Bruks 3 

Öppen 10 

Champion 1 

Veteran 3 

Bästa hane 

Tikar 

Junior 7 

Unghund 6 

Bruks 5 

Öppen 13 

Champion 3 

Veteran  

Bästa tik 

 

 

Uppfödarklass 2  

Avelsklass 1  

Bästa NVLO-hund vandringspris 

 

BIR + BIM 


