
  

Välkomna till Affenspecialen den 25 september 2021 First Camp, Lövudden Västerås 

Hitta hit: Johannesbergsvägen, 725 91 Västerås,  

Koordinater: 59.5710016, 16.52127859999996 

  Domare: Per Lundström 

Valpklass 6-9 mån: 1 tik, Juniorklass 9-18 mån: 1 hane, 2 tikar. Unghundsklass 15-24 mån: 2 hanar. 

Öppen klass: 3 hanar. Championklass: 2 hanar. Veteranklass: 1 hane, 1 tik. Seniorklass: 1 hane, 1 tik. 

Totalt; 15 hundar 

Bedömningen av affenpinscher är i Ring 2 och börjar ca kl. 13.oo, när bedömning av dvärgpinscher är 

avslutad. Vi delar sekretariat med Dvärgpinscherklubben. Sekretariatet är bemannat av 

Affenpinscherklubben fr o m kl. 11.30. Anmälan till Uppfödargrupp görs i sekretariatet. Domaren 

utser vilka hundar som tävlar om Bästa huvud o uttryck. Vänligen observera följande; 

Valpar under 4 månader får ej medtagas inom utställningsområdet. Ej anmälda hundar får medtagas, 

om giltigt vaccinationsintyg uppvisas, likväl som för de anmälda. OBS! Inga hundar får lämnas i 

bilarna, det kan snabbt bli varmt.  

Parkering är gratis och sker på anvisad plats. Ingen möjlighet finns till avlastning på annan plats. 

Observera; Ingen får vistas närmare än två meter utanför ringen. Tält får inte sättas upp närmare än 

fem meter från ringen. Om kommissarien bedömer att tält står felaktigt så förbehåller vi oss rätten 

att flytta tältet till anvisad plats. Undvik trängsel och håll avstånd både i och utanför ringen. 

 

Affenpinscherklubbens Vandringspriser: 

Affenpinscherklubbens VP till BIS (pokal) 

Adas VP till BIM (pokal) 

VP till Bästa Veteran (Kristall) 

VP till Bästa Huvud och Uttryck (affenpinscherstatyett) 

Observera att samtliga VP är ständigt vandrande och delas inte ut, utan respektive vinnare 

fotograferas med ”sitt” VP.  

Du och din hund kan komma att fotograferas under utställningen, liksom vid vinst av vandringspris.  

Den som inte godkänner offentlig publicering av foton, vänligen meddela sekretariatet. 

 

På plats finns Mr Mango Foodtruck som säljer lunch och fika. 

 

Ev frågor besvaras av Yvonne Larsdotter via e-post yvonne.larsdotter@gmail.com 

 

Affenpinscherklubben önskar alla Hjärtligt Välkomna till Specialen 2021 
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