Norsk Schapendoesklubb
Ønsker velkommen til vår rasespesial 26.august 2017 i Vestby
Dommer: Erica Bakker-van de Woestijne Rasespesialist fra Nederland

26. august 2017 – Rasespesial
Klubbens stor cert-utstilling arrangeres på Vestby
Hyttepark 26. August.
Frist for påmelding er 10.august.2017.
Påmelding via NKKs hjemmeside,
(www.nkk.no). Utenlandske deltagere og
deltagere uten medlemskap i NKK kan også
benytte denne påmeldingen. Gå inn på ”Min side”
på nkk.no og registrer som ny bruker. Link finnes
også på www.schapendoes.no.
DnBNor 1503.21.31317, BIC:
DNBANOKKXXX, IBAN: NO5115032131317
Påmeldingsfrist manuell: 10.08.2017,
påmelding på web: 10.08.2017. utsatt web:
10.08.2017
NB! Påmeldinger etter fristen vil bli avvist. Det er
ikke anledning til påmelding på stevneplassen.
Norskeide importer må være omregistrert i Norsk
Kennel Klubb, før påmelding. Gjelder ikke
valpeklasse!

Familiehyttene, Vestby Hyttepark

Sosialt samvær
Alle klubbens oppdrettere/medlemmer inviteres
til å gi en gavepremie. Dersom du ønsker å gi en
gavepremie til en bestemt vinnerkategori er det
fint om du tar kontakt med utstillingskomiteen
eller styret.
Det vil som vanlig bli kafé m/kaffe, vafler, kaker
og toast. Klubben har salgsbod med div. klubbeffekter.
Det blir felles grilling på kvelden. Ta med det
du ønsker av mat og drikke + en stol, så
samles vi ved langbord i kafeteltet.
Det er også mulighet for leie av hytter,
Bobil/Campingvogn og telt. Kontakt Vestby
Hyttepark.
Det blir også i år utlodning – Vi ønsker oss
gevinster til utlodningen!
Dessuten ønsker vi oss gavepremier til
utstillingen – og småpremier til Barn & hundkonkurransen.

27. august. Avlsbedømmelse
Hva er avlsbedømmelse?: Avlsbedømmelse vil
si at en spesialdommer – godkjent av den
Nederlandske Schapendoesklubben, går gjennom
hunden fra snute til halespiss og sammenligner
med standarden for Schapendoes. Hensikten er å
sikre kvaliteten på utvalgte avlsdyr – men også å
kartlegge mest mulig i forhold til det
avlsmateriellet som finnes – f.eks. søsken til de
som skal brukes i avl, tidligere avkom osv.
Avlsbedømmelsen er ingen konkurranse -her er
det kun i forhold til rasens standard det vurderes.
Påmeldingsfrist avlsbedømmelse: 10.08.2017
Påmelding på skjema som kan lastes ned på
klubbens hjemmeside. Skjemaet sendes til
post@schapendoes.no
Pris kr 200,00. betales til klubbens konto
innen 10.08.2016
DnBNor 1503.21.31317, BIC:
DNBANOKKXXX, IBAN: NO5115032131317
NB! Send med kopi av registreringsbevis.
Påmelding er økonomisk bindende!

VELKOMMEN!

