
 
 

SAMOJEDUTSTÄLLNING I SKÅNE 20 september 2020  
 

I Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne.  

 
För stugbokning gå in på stugbyns hemsida: www.degebergastugby.se/ 

Finns även campingplats med tillgång till el både för vagnar, husbilar och tält. 

 

OBS! Pga Covid-19 genomför vi arrangemanget i enlighet med FHM:s och SKK:s rekommendationer. 

 

- Med max antal personer (50) räknas de som deltar och inte tjänstgörande funktionärer. Om 

publik tillåts inkluderas de i gruppen deltagare. 

-  

- På utställningen kan det bli differentierade starttider samt att man eventuellt inte kan följa 

bedömningen under dagen efter att egna hunden blivit bedömd.  

-  

- Detta beror självklart på antalet anmälda hundar och att inte antalet tillåtna personer på 

tävlingsområdet överstigs. 

 

Blir det olika starttider kommer detta att framgå när PM skickas ut efter anmälningstidens utgång.  

 

Genom din anmälan är du medveten om att du eventuellt inte kommer att kunna följa utställningen under 

hela dagen enligt ovanstående. 

 

Lördag: 
Kommer du på lördagen finns det möjlighet till körning i kuperad terräng i närheten av stugbyn, förra året körde vi med både 

fyrhjuling och kickbike.  

 

Pga pandemin kommer det inte att anordnas några andra aktiviteter men vi som övernattar kan eventuellt träffas 

och äta tillsammans så länge vi inte är mer än 50 personer. Det finns gott om plats att kunna sitta ute så man kan 

hålla avstånd enligt myndigheternas rekommendationer. 
 

 

Söndag: Officiell utställning för samojed 

 

Domare: Tenna Bihlet, Danmark. 

 
Sista anmälningsdag till utställningen är den 1 september 

anmälan ska göras på SKK:s tävlingsanmälan till: 

 

Christina Bjerstedt-Ohlsson 
Färlövsvägen 98-29 
291 93 Önnestad 
eller via e-post christina@swedsams.se 

Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per telefon 0709-367188 

Nummerlappar och PM kommer endast att skickas ut via mail, kan ni inte skriva ut så fixar vi 

nummerlappen på plats. 

 

 

 

 



Anmälningsavgifter:  

 

Inbetalas till SPHK-samojeds pg:. 23 83 54-5 

Valpklass 4-6, 6-9 mån     230 kr 

Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass   380 kr 

Veteranklass > 8 år     300 kr 

Veteranklass över 10 år     GRATIS 

Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass    230 kr 

(de klasser som kostar 380 kr) 

 

 

Priset för annons i katalogen = skänk ett pris för 300 kr eller betala motsvarande 

belopp. 

VÄL MÖTT!!!!!! 


