
Rapport från utställningskommittén  

Brottby 2014.01.14  

 

Under verksamhetsåret 2013 har rasklubben anordnat en(1) officiell utställning.   

1-3 november infann sig en mängd glada människor och dess malamuter i Falun eller närmare 

bestämt på Lugnets camping och stugby. Utställningsdagen bjöd på ett något kyligt men halvsoligt 

väder vilket innebar perfekta förutsättningar för våra hundar i utställningsringen.  Totalt var 41 

individer anmälda med ett överhängande deltagarantal i de yngre klasserna. Domare i år var Paul 

Stanton (Swe) som gav öppen kritik ringside för de som ville höra i 2 omgångar. En efter 

hanhundklasserna och en efter tikklasserna, där han beskrev vad han upplevde om de anmälda 

hundarna.  Enligt Paul var hanarna av generellt bättre kvalitet än tikarna. En del snipiga nosar och 

raka frontar fanns, likaså en del för ”lätta” hundar i hans tycke.  BIR: White Fang Inditarod BIM: 

Cahppes Magical Motion Go To Nuataaq  

Under dagen hölls en grill vid liv med möjlighet till att köpa grillat och fika. Ett lotteri gick av stapeln 

med en Dogscooter som högsta vinst. En mängd förväntansfulla lottköpare stod tätt samlade i slutet 

av dagen i väntan på dragning. Grattis Frida Björkman som vann den! 

Jag vill även passa på att tacka alla som lagt ner tid och energi på förberedelser inför specialen och 

upprätthållandet av den. 

Nästkommande år kommer rasspecialen att hållas i Backamo, västra distriktet under domare Karsten 

Grönås och vi alla tar med känslan från i år även dit.  

Inför närmsta framtiden är det värt att beakta att rasklubben från och med 2014 endast kommer 

arrangera en(1) officiell utställning och det är rasspecialen. Vinterutställningen ligger på is i väntan på 

en noggrann granskning och resultatet av detta utkommer under 2014. Om 2 utställningar beslutas 

ska fortlöpa i rasklubbens regi kommer denna tidigast anordnas 2017. Medlemmar får gärna komma 

med åsikter angående vår vinterutställning, vänligen på mail: tama.icequeen@gmail.com  

 

Övrig information  

SKK har under 2013 beslutat att från och med 2017.01.01 kommer  även kirurgiskt kastrerade hundar 

att nekas utställningsrätt trots veterinärintyg. Detta har sin grund i okynneskastreringar.  

Dopingreglementet har uppdaterats med nya substanser och utformande. Glöm inte att även 

utställning går under detta reglemente.  
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