PM til Beagle Klubbens specialudstilling i
Knabstrup
Lørdag 19. januar 2019
Dommer: Michael Allerup Nielsen, DK
Bedømmelserne starter kl. 10.00
og foregår indendørs
Der er tilmeldt 51 beagler til denne udstilling – fordelt som følger:

Klasse

Hanner

Tæver

Babyklasse
Hvalpeklasse
Juniorklasse
Mellemklasse
Åben klasse
Brugshundeklasse
Championklasse
Veteranklasse

0
2
2
2
3
1
8
5

0
2
2
6
5
2
7
4

Avlsklasse
Opdrætsklasse

1
1

Barn og hund

Tilmelding på dagen. Senest
kl. 11.00 til Ulla Hvidberg

Katalog
Kataloget er tilgængeligt online fra kl. 8.00 på udstillingsdagen på hundeweb.dk

Mødetider
Det er udstillerens pligt at være til stede, når bedømmelserne af de enkelte klasser starter.

HUSK at medbringe
Gyldigt ejerforhold og vaccinationsattest, kvittering, nummerskilt og vandskål. Der vil på
dagen blive foretaget stikprøvekontrol af vaccinationer.

Info til nye udstillere
Hvis du på selve udstillingen har behov for hjælp, kan du henvende dig til udstillingslederen,
som vil henvise dig til en kontaktperson for nye udstillere. Personen kan hjælpe dig til rette og
svare på eventuelle spørgsmål.

Forsikring
Hunde, der befinder sig på udstillingsområdet, skal være omfattet af en dækkende ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvar for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund
evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som
hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Ryd op efter dig selv og din hund
For at Beagle Klubben kan få lov at leje sig ind i de forskellige haller, er det bydende
nødvendigt, at alle gør en indsats. Når området forlades, skal den derfor være i samme stand,
som da du ankom. HUSK høm-høm poserne !

Spørgsmål
Har du spørgsmål på dagen bedes du henvende dig til udstillingsleder Annette Pedersen.
Har du spørgsmål til det hermed fremsendte, bedes du venligst kontakte undertegnede.
OBS. Eventuelle klager skal rettes til udstillingslederen på udstillingsdagen. Klager modtaget
senere end på udstillingsdagen behandles ikke – jfr. DKK’s udstillingsreglement.

BEAGLE KLUBBENS UDSTILLINGSUDVALG
Lotte Bergh Jensen
Skansebakken 23, Horne
9850 Hirtshals
Tlf. 40202228
Mail: lotte@lottejensen.dk

Adresse:
Knabstruphallen
Ventedgårdsvej
4440 Mørkøv

Hent en kørselsvejledning direkte fra din hjemadresse på www.krak.dk

