DGK- udstilling i Vamdrup hallen, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup, Lørdag d. 10 november 2018
Kære udstiller!
Vi takker for din tilmelding til udstilling i Vamdrup hallen.
Der er tilmeldt 86 hunde
Ring 1, DK: Gunnar Nymann & Dommer aspirant John Finnich Pedersen
Race
Antal
Ruhåret standard gravhund
17
Ruhåret dværg gravhund
10
Ruhåret miniature
2
Ring 2, SE: Marie Gadolin
Race
Korthåret miniature gravhund
Korthåret dværg gravhund
Korthåret standard gravhund
Opdrætterklasse
Avlsklasse

Antal
0
1
18
1
1

Langhåret dværg
Langhåret standard gravhund
Langhåret miniature gravhund

17
15
6

Vi har aspirant John Finnich Pedersen i ring 1 - ruhårsringen.
Vi gør opmærksom på, at udstillerne har pligt til at stille deres hund for aspiranten jvf. DKK´s
udstillingsreglement side 14.
Derudover gør vi opmærksom på, at der denne dag tages et nyt kritiksystem til aspirant i
brug og vi håber på udstillernes tålmodighed. Med baggrund i det, har vi
denne dag et lavere antal hunde i ringen end normalt.
Indgangen åbner kl. 9.00, og bedømmelserne starter kl 10.00 i begge ringe, og det er udstillerens
eget ansvar at være klar ved ringen. Det anbefales at møde i god tid.
Hvis din hund bliver champion/klub, junior eller veteran champion på dagen vil vi gerne vide det så
vi kan fejre det i store ring. Henvendelse i informationen, inden store ring.
Husk at medbringe: hundens stambog, gyldig vaccinations attest og vedlagte kvittering samt
nummerskilt. Vi tager stikprøve kontrol af chip og vaccinationer.
Løbske tæver kan deltage i udstillingen, men husk at tage hensyn. Lad ikke løbske tæver opholde
sig i nærheden af ringene, når de ikke selv er til bedømmelse.

Vi gør opmærksomme på, at hunde der skal måles ifølge gældende målingsregler, skal stille til
måling i ringen inden bedømmelserne starter i ringene- mød derfor senest kl 9.15, hvis din hund
skal flytte størrelse.
Måling starter kl:9.45 inden bedømmelserne begynder.
Hvis dette er din hunds første udstilling efter den er fyldt 15 måneder og skal flytte størrelses
variant, medbring da stambog og ejerforhold, da dette skal indsendes til Dansk Kennel Klub for
omregistrering.
Hundeejerne skal være med til at holde hallen og ude arealet ren, ved straks at rydde stort og
småt op efter sig og sin hund, der er poser og papir fordelt i hallen til fri brug. Vi håber at alle
bidrager med at holde støjniveauet nede i et acceptabelt leje, ved at forsøge at dæmpe gøende
hunde med f.eks en ekstra luftetur.
Nye udstillere kan få hjælp/ info i informationen hvis der er spørgsmål i forbindelse med
bedømmelsesforløbet.
Der vil være muligt at deltage i barn & hund, tilmelding sker på dagen inden kl. 12.00
Cafeteriaet tilbyder mad og drikkevarer til rimelige priser.
Alle henvendelser vedr ovenstående samt klager bedes rettet til udstillingslederen Susanne Gomez
eller syd og Sønderjyllands udvalget. Bemærk klage skal indgives inden udstillingen forlades jf.
DKK´s udstillingsreglement side 15.
De bedste hilsner med ønsket om en god dag
Dansk Gravhunde Klub
Syd og Sønderjyllands udvalget

