AVLSUDVALGET OG UDSTILLINGSUDVALGET INVITERER TIL

Dobbelt arrangement
for Schapendoes
Søndag 10.september 2017
Hasmark Strand Camping
Strandvejen 205, 5450 Otterup
Dommer på dagen: Jan de Gids fra Holland

JUNIORDAGEN

SPECIALKLUBUDSTILLINGEN

• starter kl. 9.30
• for alle Schapendoes i alderen 3 - 18 måneder
• vore hunde kigges grundigt efter i sømmene

• starter umiddelbart efter juniordagen kl. ca. 13.
• udstillingen følger DKKs regler og gebyrer

•
•
•
•

Udstillings gebyrer og klasser:
• Baby klasse 3-6 mdr		
260 kr
• Hvalpeklasse 6-9 mdr		
260 kr
• Juniorklasse 9-18 mdr		
375 kr
• Mellemklasse 15-24 mdr		
375 kr
• Åben klasse fra 15 mdr		
375 kr
• Champion klasse			
375 kr
• Veteran klasse			
375 kr
Rabat ved tilmelding af flere hunde med samme ejer:
• 1. hund 375 kr 2.hund 325 kr
3. hund 275 kr

•

af dommeren
hver ejer får en skriftelig bedømmelse med hjem
ingen konkurrence blandt de tilmeldte hunde
kuldsøskende bedømmes samtidig
deres forældre fremvises med kuldet,
hvis det er muligt
mulighed for ”pels-pleje” snak imellem
bedømmelserne

Kontakt evt. Lone Köser på avlsudvalg@schapendoes.dk
eller tlf 75 81 42 81 eller 40 551 552 for spørgsmål vedr.
juniordagen
Tilmelding og betaling til juniordag sker via www.
hundeweb.dk Prisen for juniordagen 150,00 kr.
Sidste frist for tilmelding er den 7. august 2017
(Sen tilmelding frem til 14. sep., så er prisen 250 kr)
Vi vil igen i år benytte DKKs system ”hundeweb” som
tilmelding til juniordagen. Søg under ”terminliste” for
udstillinger og vælg skuet den 10/9 kaldet juniordag. Vær
opmærksom på, at dagen står registreret som et ”skue”,
og derfor skal din hund tilmeldes i den klasse som passer
til dens alder.
Kontakt evt. Lise Øbo på
udstillingsudvalg@schapendoes.dk eller tlf. 51 21 14 51
for spørgsmål/problemer med tilmeldingen.
Senest 8 dage før arrangementet vil du modtage mail
med praktiske oplysninger. Arrangementet foregår
udendørs og der vil være mulighed for at købe mad og
drikkevarer på stedet.

– www.hundeweb.dk

Tilmelding og betaling til udstillingen gøres via
www.hundeweb.dk.
Sidste frist for tilmelding er den 7. august 2017
(ved sen tilmelding frem til 14.sep.er prisen 100 kr dyrere)
Kontakt evt. Lise Øbo på
udstillingsudvalg@schapendoes.dk eller tlf. 51211451
Vi håber at mange vil deltage i specialklubudstillingen og
at mange af deltagerne fra juniordagen også vælger at
deltage i udstillingen – både hvalpe og forældredyr.
Senest 8 dage før arrangementet vil du modtage mail
med praktiske oplysninger. Arrangementet foregår
udendørs og der vil være mulighed for at købe mad og
drikkevarer på stedet.

Med venlig hilsen
Avlsudvalget og Udstillingsudvalget

Kom og få en god og hyggelig dag
sammen med andre schapendoes og deres ejere.
Dansk Schapendoes Klub 2017-2
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