
Mittlabben inbjuder till 
Exteriörbedömning för Labrador 

4 juli i Timrå 
 

Domare: Kerstin Henriksson 
Kerstin har mycket lång erfarenhet av vår ras 

hon har gått på jaktprov och ställ ut sina hundar 
under lång tid. 

 
Passa på att få din hund exteriörbedömd, lämpligt även för dej som har en hund som behöver ex-
teriörbeskrivning / exteriörbedömning för att starta elitklass på B-prov.  
Skillnaden är att en exteriörbedömning är ett stambokfört resultat. 
 
Max 20 hundar, ”först till kvarn gäller”. (Sista dag för anmälan 28 juni) 
Kostnad 500 kr, betalas till Plusgiro 6290261-4, medlemskap i Labradorklubben eller SSRK krävs 
Viktigt!! att ange reg nr på hunden och namn på ägaren vid betalning. 
 
Anmälan görs på följande sätt:  

Ras, registreringsnummer, namn, kön, klass, uppfödare, ägare och medlemsnummer  

Exempel: Labrador, 12345/2020, Susas Nilla, Tik, Öppen klass, uppfödare: Eva Nilsson Kramfors, ägare: 

Bo Andersson Timrå, medlnr: 98765 mailas till kassor@mittlabben.se 

Anmälan är klar då både mail och betalning inkommit, då kommer ett svar till den mailadress som an-

mälan kom ifrån.  PM skickas även till den mailadressen.  

Anmälan är bindande och medlemskap i Labradorklubben eller SSRK krävs.  

OBS!! Anmälningen stänger då platserna är fulltecknade!  

 

Upplysningar kontakta Lillemor 070-3887417, mail kassor@mittlabben.se 

 

Välkomna! 

(mer info sid 2) 

 

 

 

Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid-19. 



                                                                                                                                                                            Sid 2 

 

Hur går det till?  

Du kommer få ett PM med information några dagar innan, där står vad som gäller för dej,  

t.ex. när du ska vara på plats, vad du ska ta med ...   

Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på 

vanlig utställning.  

Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient,  

Disqualified eller Cannot be judged. CK kan delas ut.  

Resultatet registreras hos SKK hunddata i den klass hunden är berättigad att delta i.  

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader  

gammal.  

 

Än en gång Välkommen med din anmälan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid-19. 


