
 

Nu är det dags för Sveriges största event för 
rottweiler igen! 

Inofficiell Utställning  

Swedsh Rottie Meet (SRM) 1/5 2022 

 

Domare: Sonny Ström, valpar och exteriörbeskrivning 
Domare: Yvonne Brink, vuxna 
 
Ringsekreterare: Katarina Carlsson Schönborg och Elisabeth Schönborg 
 
Bedömningen startar:  
Valpar kl. 09:00 
Vuxna kl. 10:30 (ca tid då detta startar när valpar är klara) 
 
På plats finns servering med bland annat kaffe/te, dricka, toast, grillen är tänd 
vid lunch och fikabröd till försäljning.  
 
 



Det finns också möjlighet att vinna priser på lottningar och katalognummer. Allt 
doneras till Ukraina. 
 
Ingen tid satt för avslut då domaren kommer ge öppen kritik för varje hund. Så 

tag plats vid ringen och ta chansen att få lära dig massor om vår ras! 

Domare dömer ca 20-25st hundar i timmen, detta kan användas som ett 

riktmärke när du beräknar din egen hund bedömningstid med hjälp av 

hundantalet i din ring 

Bedömningsordning:  
 
Valpar 4–6 månader Hane 7st 
Valpar 4–6 månader Tik 2st 
Valpar 6–9 månader Hane 4st 
Valpar 6–9 månader Tik 7st 
Final: BIR/BIM valp (respektive vinnare går vidare till denna final)  
 
Junior Hane 10st 
Unghund Hane 4st 
Bruks Hane 1st 
Öppen Hane 11st 
Veteran Hane 2st 
Bästa Hane (endast vinnaren i varje klass går vidare till denna final)  
 
Junior Tik 17st 
Unghund Tik 7st 
Bruks Tik 2st 
Öppen Tik 14st 
Veteran Tik 6st 
Bästa Tik (endast vinnaren i varje klass går vidare till denna final)  
 
Final: Bästa huvud (alla som får en lapp av domaren med denna text går vidare 
till denna klass)  
 
Final: Bästa rörelse (alla som får en lapp av domaren med denna text går 
vidare till denna klass)  
 
Final: BIR och BIM 

 
Final: Pris till den uppfödaren som anmält flest hundar 



Det är inte tillåtet att bära kläder med hundnamn eller kennelnamn i 
utställningsringen  
 
Du ställer din hund med valfri teknik, även dubbelhandling är tillåtet. Tänk dock 

på att sköta detta lugnt och diskret utan att störa andra hundar, utställare eller 

publik. Visa hänsyn och respekt! Även utanför ringen 

 

Plocka upp efter din hund, plocka upp skräp och lägg i soptunnorna, detta för 

att vi ska få komma tillbaka till denna plats, blir mycket trevligare omgivning. 

 

Frågor under utställningsdagen hänvisas till: 

Veronica 070-418 13 34, Magnus 070-939 69 52 och Malin 070-433 68 54 

 

Swish under dagen till Magnus 070-939 69 52, skriv vad inbetalningen gäller 

(kontantfritt under dagen) 

 

 

 

 

 

Ha en trevlig dag! 

 

Vägbeskrivning nästa sida 



 
Vägbeskrivning 

 
Plats: Klockardalens idrottsplats, BRO 
Ålstavägen 1 197 93 Bro 
 

  
 
Kör väldigt långsamt genom byn. Parkera på anvisad plats, har du hundkärra/husbil, anmäl detta i 
förväg via mail upplandslo@rottweilerklubben.se OBS ingen camping dagen innan utan då hänvisar vi 
till tex Skokloster camping. Vi har ingen möjlighet att erbjuda el till tex husbil. 
 
 

 
 
Fotbollsplanen får ABSOLUT INTE beträdas. 

 

 

mailto:upplandslo@rottweilerklubben.se

