
Välkomna till utställningen Årets Border i Arboga på Herrfallets Camping och Friluftsområde. 

ÅRETS BORDER-UTSTÄLLNINGEN 2023 
Årets Border är en inofficiell utställning och familje/uppfödarträff.  
1965 arrangerade BTS det första Årets Border och har så fortsatt varje år utan uppehåll ända fram till 
2020 då pandemin tvingade oss att ställa in. I år ska vi utse vår 58:e ÅB-vinnare. 

TID och PLATS 
Lördag 3 juni på Herrfallets Camping 13 km söder om Arboga. 
Bedömningen börjar kl.10.00 
 
RINGTRÄNING för nybörjare och ringrostiga kl. 8.45-9.15 

DOMARE: 
Ring 1. Jane Roberts kennel Smalesmouth, hanar.   
Ring 2. Liz Barrett kennel Howthwaite, tikar. 

KLASSINDELNING 
* Valpklass 4-6 månader 
* Valpklass 6-9 månader 
* Juniorklass  9-15 månader 
* Unghundsklass 15-24 månader 
* Jaktklass för hundar med grytmerit, lägst kvalitet 1 
* Öppenklass 2 år- och över, ej utställningschampion 
* Championklass (för utställningschampion, även utländska CH) 
* Veteranklass 8-10 år   
* Still Going Strong klass över 10 år.   
* Kom-som-du-är-klass, hundar med "skönhetsfel" tex. bettfel, testikelbortfall o.dyl. 
Anmälan görs till endast en av klasserna. Hunden ska ha uppnått "rätt" ålder på utställningsdagen. 

Nytt för i år: Uppfödare som samlar sina valpköpare erbjuds var femte anmäld hund gratis (billigaste 
avgiften). Anmälan sker då via www.dogfix.info  på ett uppfödarformulär där alla hundarna, 
uppfödarens och valpköparnas, anmäls och betalas samtidigt av uppfödaren.  

Anmälan 
Klasserna Veteran, Still Going Strong och ”Uppfödaranmälan” görs på Dogfix-hemsidan och 
anmälningsavgiften (SGS gratis) betalas in på BTS plusgiro 678952-3. 

Alla övriga klasser anmäls via på SKK,s onlineanmälan klicka sedan på e-tjänster och välj 
internetanmälan. 

Sista anmälnings och betalningsdag måndag 8 maj 
Vid frågor kontakta Anna-Karin Jiderlund 076-839 88 98 dogfixutstallning@gmail.com  

Anmälningsavgifter: 
Valpar, veteraner, Kom-Som-Du-Är 200 kr  
Still Going Strong gratis 
Alla övriga klasser 300 kr 

Nummerlapp och bekräftelse skickas ut i förväg via e-post! Ange annars vid anmälan om du vill ha 
PM och nummerlapp som vanlig post!   

http://www.dogfix.info/
mailto:dogfixutstallning@gmail.com


Hundar som tilldelats HP deltar i finalringens tävlingar om Bästa valp, veteran, hane och tik vuxna. 
Din hund kan komma att ingå i avels- eller uppfödargrupp. Du blir då kontaktad i god tid på plats av 
hanhunds- resp. tikägaren eller uppfödaren. 

Tänk på att ha extra handler som kan hålla hunden om du behöver lämna ringen för att visa hund i 
den andra ringen. Vi bryter bedömningen när klassvinnarna placeras i andra ringen. 

Minior- och Juniorhandling samt Brace anordnas under lunchuppehållet, anmälan i sekretariatet. 
Gratis. 

Din hund måste vara vaccinerad enligt SKK,s regler. Medtag giltigt vaccinationsintyg! 
Vaccinationskontroll invid sekretariatet, gäller även medföljande hundar. 
Enligt SKK,s utställningsregler får inte valpar under 4 månader vistas på utställningsområdet! 

Hederspriser och skänkta priser mottages tacksamt även vinster till lotterier! 

FOTOGRAF  
Alla klassvinnare kommer att fotograferas samt vinnarna och grupperna i finalringen. Även 
fotografering under dagen på annat som händer och sker kommer att göras.  

ÖVRIGT UNDER DAGEN 
”Mät och Väg” (frivilligt) alla deltagare får en lottsedel till lotteriet som tack! 
Prova-På-Gryt i grytgång med grävlingskinn. Lite avskilt från utställningsplatsen. Passa på att prova 
din hund under sakkunnig ledning! 
Förslagslåda. Lämna ditt bidrag i lådan till kontaktpersonerna ute i landet. 
Lotteriförsäljning.    

BTS-försäljning under sekretariatstälten  
Som vanligt försäljning av BTS-grejer som: t-shirt, västar, mössor, pannband och förhoppningsvis en 
del nyheter.   
BTS säljer också kaffe, fikabröd, korv o bröd, mackor o dricka. 

Lunch 
Även i år kan alla utställare som så önskar förbeställa Lunchlådor för 118 kr/st direkt hos Herrfallet. 
De förbeställda lunchlådorna kommer levereras till utställningsplatsen vid lunchuppehållet.   

MIDDAG 
BTS inbjuder till Grillbuffé för 280 kr/pers. på restaurangen lördagskväll, kl.19.30.  
Barn under 12 år halva priset.   

Anmälan för både Lunchlådor och Grillbuffé görs till Herrfallet 0589-40110 eller mail:  
reception@herrfallet.se  senast måndag 29 maj. 

Stugor och Camping för husvagnar/husbilar bokas som vanligt direkt med Herrfallet 0589-40110. 

Bilparkering på asfaltplanen före restaurangen. Bilar får inte parkeras längs vägen mot 
utställningsplatsen! Då vägen även leder fram till uthyrnings-stugorna för andra gäster också. 

Vägbeskrivning: Följ Trafikverkets skyltning till Herrfallets camping. 

Utställningskommittén:  
Åsa Sundström 070-250 55 00 Camilla Venerot 0733-74 29 45 Anna-Karin Jiderlund 076-839 88 98 
Anja Svensson 070-511 72 08 Maria Glamsare 073-913 66 32 o Ulrika Widerholm tel: 076-836 35 33  
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