
Välkommen till Sveriges största 
sammankomst för en ras -

Schäferveckan i Skillingaryd -
SSM för bruks och utställning

21 juli - 27 juli 2008



TIDSSCHEMA SSM 2008

Schäferveckan i Skillingaryd inleds med det Internationella brukset där eliten av Sveriges brukshundförare gör 
upp i grenarna BHP/IPO = Internationel Prövningsordning, BSL, Brukshundprov (spår/Lydnad) IPO/FH, spår, 

BSL1 för ungdom Brukshundprov (spår/Lydnad) för att på fredag fortsätta som en ren utställningsdel.

Bruksdel

Måndag 
 21 juli

07.00-16.00 Träning på planen för deltagande ekipage. Sekretariatet är öppet.

17.30 Invigning Förhund

18.00 Lottning

Tisdag 
 22 juli

07.00-16.00 06.50    Första samlingen för spår  09.00     Start av lydnad på planen

18.30 Kamratträff

Onsdag 
23 juli

07.00-16.00 06.50    Första samlingen för spår  09.00     Start av lydnad på planen

16.30  Prisutdelning (sker 30 min efter sista hund)

Utställningsdel

Torsdag
24 juli

15.00-19.00  Modprovsträning

18.30 Figurantlottning       

15.00-16.30 Vaccinationskontroll valpar (sekreteriatet)  

11.00-24.00 Serveringstält

14.00-15.00 Tandkort utställes på hundar från 12 mån. ålder är frivilligt

18.00-24.00 Pub på mässen.

Fredag
25 Juli

07.00-08.00 Vaccinationskontroll valpar

08.00 Start valputställning  Prisudelning efter varje klass

13.00- Invigning av SSM

13.30- Avelsklasser och uppfödargrupper valpar. Fortsatt bedömning valpar

16.00-17.00 Vaccinationskontroll vuxna hundar  (sekretariatet)

11.00-24.00 Serveringstält Underhållning

18.00-24.00 Pub på mässen 

Lördag
26 juli

07.00-08.00 Vaccinationskontroll vuxna hundar

08.00- Enskild bedömning tikar 12-18 mån.

08.30- Modprov hanar 

10.00- Enskild bedömning hanar 12-18 mån

10.30- Modprov tikar

12.00-
Enskild bedömning i följande ordning:
18 - 24 mån och därefter avelsklasser . Lördagens bedömning avslutas med Enskild bedömning 
för Brukshundklass. Obs Ändring!

12.00-   Barn med hund. Anm. på plats.

19.30-00.30 Kamratfest med underhållning. 
Plats: Serveringstältet. Anm till sekretariatet senast fredag kl. 16.oo

23.00-01.00  Serveringstältet öppet för alla

18.00-24.00 Pub på mässen

Söndag
27 juli

 

08.00- 

Konkurrens bedömning:
12-18 mån tikar 12-18 mån hanar därefter 18-24 mån tikar 18-24 mån hanar 
därefter uppfödargrupper. 
Söndagens bedömning avslutas sedan med 24 mån tikar 24 mån hanar  (Obs ändring)
Prisutdelning efter varje klass.

11.00-17.00 Serveringstält

Avbrott för lunch och övriga ungdomsaktiviteter meddelas i högtalaren samtliga dagar.

OBS! Tiderna är preliminära. Lyssna därför på den information som ges under SSM.     

               Välkommen till Sveriges största arrangemang för en ras!

www.hundkarra.se
WT-Metall Norden

 

If you buy quality, you only cry once ! 
 
 

Gappay, Frabo, Schweikert, Kenjan, HS 
Sprenger, mfl 

 
 

Speciella önskemål, tveka inte kontakta oss! 
 
 
 
 

Lägerplatsen Backamo 
459 91 Ljungskile 

tel: (46)522 – 230 80 
fax:(46)522 – 230 15 

mail: info@backamohundtjanst.se 
Öppet: må – fre 13 – 18, lör 10 - 15 



Välkommen till Skillingaryd och årets SSM vecka
Vi vill härmed hälsa er välkomna till schäferveckan i Skillingaryd som innehåller både SSM i bruks   
och Svensk Segrarutställning. Arrangemanget anordnas nu för första gången i Skillingaryd. Kommu-
nen har goda erfarenheter av arrangemang av denna dignitet sedan tidigare år. I år anordnas både 
SSM bruks och SSM utställning på samma plats vilket vi tror skall bli mycket lyckat. Schäferdistrikt 
Småland står som ansvarig för utställningsbiten med Leif Einarsson som samordnare. Brukset ge-
nomförs av Schäferklubben Hook och Schäferklubben Såtenäs tillsammans med Dennis Lindberg som 
samordnare. Vaggeryds kommun och Skillingaryd liksom de lokala handlarna har stöttat båda arrang-
emangen på många sätt. 
”Det känns som ett stort förtroende att få vara värdkommun för detta arrangemang. Vi ser framemot 
att ännu en gång under en vecka fördubbla vårt invånarantal. Vaggeryds Kommun ligger i natursköna 
Småland på västsidan av Småländska Höglandet mellan de större städerna Jönköping och Värnamo. 
Komunen har drygt 12 900 invånare och de två centralorterna är Vaggeryd och Skillingaryd.

Skillingaryds Läger en anrik historia. Tävlingsplatsen ligger på anrika Skillingaryds Läger där mi-
litären har marscherat sedan 1680-talet. Området bestående av den vidsträckta heden och de vackra 
trähusen används fortfarande för militära ändamål. I direkt anslutning till Lägret ligger Skillingaryds 
Centrum som har en blandning av boende, service och kontor. Här hittar man även turistbyrån och 
kommunhuset Skillingehus.  Jag hoppas att ni tar er tid att se vår vackra kommun med allt vad vi 
har att erbjuda i form av kulturhistoria och  arrangemang som kommer att finnas under den tid som 
tävlingarna är förlagda till Vaggeryds Kommun. Jag vet att våra grannkommuner i vårt hörn av Jönkö-
pings Län också kommer att erbjuda er möjligheter till upplevelser av olika slag.”  

Bengt Dahlqvist  Kommunstyrelsens ordförande

Avgifter: Parkering/Entré  50 kronor per fordon 
Enskilt besök, ej bil 20 kronor/dag, Ungdomar 
under 18 år Fri entré

Nöjen:  High Chaparral, Hillerstorp Restid 
ca. 30 min www.highchaparral.se, 
Äventyrsbad, Jönköping  Restid ca.45 min.

Vaggeryds kommun och Turistbyrån, Inga-
lill Josephsson tel. 0393-784 68 tipsar och in-
formerar er gärna om boende, sevärdheter 
och fler utflyktsmål. Information hittar ni 
också  på www.vaggeryd.se under rubri-
ken Turist & Besökare.

Välkomna till Skillingaryd önskar 

Schäferdistrikt Småland samt de lokala Schäferhund-
klubbarna  i Habo, Hok, Jönköping, Såtenäs och Torsås.

SSM-2008
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