
Utställningsplats: Segersjö herrgård, Odensbacken, Örebro.  
Parkering sker på anvisade platser. Parkeringsavgift ingår i katalogpriset som är 60 
SEK. Det kommer även vara ett lotteri på katalogen.Vi vädjar om att ni följer p-an-
visningar.  
 
Det är OK att sätta upp tält kvällen innan utställningen. Utställningsplatsen är en stor 
gräsridbana som används bl.a vid SM för fälttävlan. Vi vädjar till alla att vara mycket 
noggranna med att kontrollera att inga tältpinnar eller motsvarande vassa föremål blir 
kvar i backen eller i gräset. Skaderisken för hästarna är då mycket stor och följden 
kan bli mycket allvarlig för den häst som trampar in ett vasst föremål i hovens mjuka 
delar.

Det går bra att ställa upp husvagn kvällen innan men det kommer inte att finnas mö-
jlighet till el eller andra faciliteter.

För att tävla om BIR/BIM jakt i finalen krävs att din hund är anmäld i jaktklass och 
har vunnit den klassen.

*** Hela Springersverige bakar *** 
Vi kommer att anordna en bakverksbedömning i anslutning till lunchen. Tag med dig  
ditt mästerbakverk till utställningen. Lämna det gärna till sekreteriatet på morgonen 
med ev kylbag. Gärna uppmärkt med namn. Bakverken avsmakas och bedöms av en 
jury före lunchen och därefter serveras till kaffet efter lunch. Fina priser till de 3 främ-
sta bakverken! 
 
Vägbeskrivning till Segersjö herrgård. 
Segersjö ligger vid sjön Hjälmaren nära Odensbacken längs väg 52, ungefär 30 km 
sydöst om Örebro.

Från Stockholm  
Kör E18 eller E20 till Örebro och sedan väg 51/52 till Odensbacken/Segersjö, cirka 23 
mil.

Från Göteborg 
Kör E20 till Kumla och därefter väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 29 mil.

Från Helsingborg 
Kör E20 via Göteborg till Kumla and väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 50 mil. 
Ett annat alternativ är att ta E4 via Jönköping och vid Mjölby ta av till väg 50 upp till 
Kumla och sedan väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 45 mil.

Välkommen till Springerklubbens  
officiella utställning CLUB SHOW  

på Segersjö herrgård, Odensbacken, 
Örebro lördagen den 15 juli 2017

För er som anmält 
er till lunchen kan 
vi meddela att den 
kommer att star-
ta före finalerna. 

Beräknat runt kl 13. 
Temat på årets till-
ställning är festligt. 

Prisutdelning till 
årets springrar och 

utmärkelser kommer 
att ske. Pris till de 3 
bästa i “Hela spring-
ersverige bakar”.



Från Oslo, Norge 
Kör E18 till Örebro och därefter väg 51/52 till Odensbacken/Segersjö, ca 36 mil.

Kollektivtrafik 
Från Örebro Resecentrum: ta buss 721 mot Odensbacken via Ekeby-Almby, hoppa av 
i Stora Mellösa. Byt till buss 723 mot Brevens bruk, hoppa av vid hållplats Segersjö 
Gård som ligger precis vid entrén till tävlingsområdet. Se tider på lanstrafiken.se

GPS-KORDINATER  WGS 84 (lat, lon): 59°10’24.6”N, 15°35’23.6”E 
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.173511, 15.589882 
 
INGA HUNDAR FÅR LÄMNAS I BILAR VID VARMT VÄDER!! 
 
OBS! Valpar under fyra månaders ålder får EJ vistas på utställningsområ-
det! 
 
Bedömningen startar 09.00 i båda ringarna.  
 
Samtliga nummerlappar hämtas i sekretariatet/insläppet. Om ni 
har betalt avgiften efter 22 juni medtag kvitto på betalningen.  
 
Domarändring: Valpklass I tikar, Valpklass II tikar är flyttade från Mrs Sandy Hall, 
de bedöms istället av Mr Graham Osborne. Se ringfördelningen.

Ta med vaccinationsintyg, vattenskål, liggunderlag till hunden samt ev. 
stol till dig.
Vaccinationer: Som utställare är du ansvarig för att din hund har erhållit föreskriva vaccinationer. För 
att få tillträde till området ska hunden vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 
Hund/valp under ett års ålder: Vid lägst 10 veckors ålder. 
Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den 
senast utförda vaccinationen inte var utförd för mer än fyra år sedan. Vid förstagångsvaccination eller 
för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före 
utställningen. Rekommenderas även att hundarna är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parain-
fluensa (kennelhosta).

Efter utställningen kommer kontroll av medlemskap att göras för hundens ägare. 
Hundens resultat kommer ej att registreras om samtliga ägare ej är medlemmar. Det-
ta gäller ej utländska utställare.

Extraklasser såsom Barn med hund (upp till 10 år), Bästa juniorhandler (10-
17 år) och Bästa par kommer att anordnas. Anmäl er på plats i sekretariatet. 

 
Var noga med att plocka upp efter era hundar och er själva – det ska finnas soptun-
nor på området, använd dom är ni snälla så vi får chans att återkomma hit i framtid-
en!

Är du sponsor? Lämna gärna dina sponsorgåvor uppmärkta med klass och sponsor till 
sekreteriatet på morgonen. 
 
Försäljning av enklare fika finns på området. Endast kontanter gäller där.

 
 



SWISH till Springerklubben 123 683 70 33. Förhandsbetala gärna din katalog, 60 kr 
inkl parkering. Ett lotteri kommer att anordas på katalognumret. Priset är en jättefin 
bur från LS produkter.

Sekreteriatet öppnar klockan 07.30

Finaler - direkt efter lunch 
Bästa hanhund     Mr Graham Osborne 
Bästa tik      Mrs Sandy Hall 
BIR/BIM valpklass I    Mr Graham Osborne 
BIR/BIM valpklass II    Mr Graham Osborne 
Bästa uppfödargrupp    Mrs Sandy Hall 
Bästa avelsgrupp (Goss Progeny Cup) Mrs Sandy Hall 
Bästa barn med hund    Mrs Sandy Hall 
Bästa juniorhandling    Mrs Sandy Hall 
Bästa par      Mrs Sandy Hall  
BIS-valp      Mrs Sandy Hall 
Bästa junior     Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
Bästa unghund     Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
Bästa jakt      Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
Bästa öppen     Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
Bästa champion     Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
Bästa veteran     Mr Graham Osborne * Ev. efter BIR/BIS 
BIR/BIS      Mr Graham Osborne

Ringfördelning

Ring 1- Mr Graham Osborne Ring 2 - Mrs Sandy Hall

Valpklass I - hanar 4 Juniorklass - tikar 15
Valpklass I - tikar 9 Unghundsklass - tikar 20
Valpklass II - hanar 4 Jaktklass - tikar 5
Valpklass II - tikar 8 Öppen klass - tikar 25
Juniorklass - hanar 5 Championklass - tikar 7
Unghundsklass - hanar 11 Veteranklass - tikar 2
Jaktklass - hanar 3 Avelsklass
Öppen klass - hanar 10 Uppfödarklass
Championklass - hanar 12
Veteranklass - hanar 2

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Undrar ni över något? Kontakta Kerstin Johansson 070-205 29 26, Peter Lanning 073-
417 64 97, Malin Reuterhäll 073-844 33 44 eller Camilla Lundholm 076 -787 95 65


