NYTÅRSFESTIVAL
STÅENDE ENGELSKE JAGTHUNDE
7- 9. Januar 2011
ALHEDE HALLERNE Trehusevej 7 Frederiks 7470 Karup 86 66 13 33

Program
Fredag:

18.00
19.30
21.00

Den store grill er tændt. Gode pølser kan købes & ÅBNING
Foredrag ved Johan B. Steen ”Hva vet vi om ryper” ?
Udstillingsforedrag ved Randi Schultze Norge
Socialt samvær (baren åben) ☺

Lørdag
8.00
9.00

7.30 – 8.30 Morgen komplet
Ringtræning ved Christina Bak. Er du nybegynder, så mød op ☺
Udstilling starter Dommere:
Randi Schultze N / Breton – Gordon setter & Engelsk setter tæver
Peter Hoyer S / Irsk setter – Pointer & Engelsk setter hanner
Frokost pause (Cafeteria er åbent)
Udstilling fortsætter eventuelt med Avlsklasser og Opdrætterklasser
Udstilling afsluttes med BEST IN SHOW
Pause
”Den første kvindelige verdensmester med stående hund”; Marina
Bengtsson S fortæller om opdræt, sine hunde og træning mm. samt
beretning fra VM 2008 i Kroatien.
”Ordet er frit” fra foredragsholderne - krydret med gode prøveminder
fra alle disse…. samt spørgsmål fra ”salen” om fuglehunde generelt.
Pause

12.00
13.00
15.00
16.00

18.00

Søndag

20.00

FESTIVAL MIDDAG
Hyldest til de fem BIR hunde som deltog dagens Best in Show.
Under middagen afvikles et amerikansk lotteri.
Vi håber at mange udstillere, publikummer m.fl. vil tilmelde sig
middagen – lad det blive en fest for vore stående engelske hunde.
Efter middagen vil der blive mulighed for en svingom og hyggeligt
samvær.

9.00
10.00

Morgen komplet
Specialklubmøder med sidste nyt og almen orientering fra bestyrelserne
for de klubber der ønsker dette. Disse møder annonceres særskilt på
klubbernes hjemmesider… Arrangør er behjælpelig med at finde lokaler. Der findes mulighed i Alhede hallerne for tre mødelokaler. Alternativer findes i Fredriks, såfremt alle klubber ønsker et vintermøde.
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TILMELDING

De fem engelske racers specialklub udstilling i Frederiks lør. 8.1 KL. 9.00
DPK – DBK – DGSK – ESK – DISK
Dommere:
Randi Schultze N / Breton – Gordon setter & Engelsk setter tæver
Peter Hoyer S / Irsk setter – Pointer & Engelsk setter hanner
Ringsekretærer Lise Lotte Højer og Astrid Clausen
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er mandag d. 23.12. 2010.
Der kan anmeldes i følgende klasser:
Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 250,- (ingen rabat)
Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 365,Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 365,Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 365,Championklasse – over 15 mdr. – kr. 365,Seniorklasse - fra 8 år – kr. 365.00
Opdræts- og Avlsklasse - gratis
Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående klasser – da efterfølgende regler:
1. hund – kr. 365,2. hund med samme ejer – kr. 320,3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 275,Anmeldelsesblanketten og gebyr fremsendes med posten eller digitalt til udstillingsleder :
Erik Petersen Hedevænget 11 8800 Viborg >>> ep1@pc.dk
Tilmeldingsgebyret kan indbetales via homebanking.
Dette gøres på reg.nr. 7605 kontonr. 1341618
TLF. 2072 9190 – 8667 5290 (hvis du har spørgsmål).
På indbetalingen SKAL det tydeligt fremgå hvem indbetaler er.
Tilmeldingsgebyr kan stadig fremsendes på check.
Udenlandske udstillere bedes kontakte udstillingsleder vedr. anmeldelsesgebyr.
Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. Brugshundecertifikat sammen med
tilmelding.
HUSK at kontrollere at den adresse, som der står på/i stambogen er den samme adresse, som hvor
du bor nu.
BEMÆRK der heller ikke vil blive sendt kvittering, praktiske oplysninger eller nummerskilt
tilbage.
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Nummerskilte udleveres i de respektive racers ringe på udstillingsdagen.
På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret ifølge
vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse på prøve- og udstillingsarealer.
De nærmere udstillingsregler kan læses på:
http://www.dansk-kennelklub.dk/files/pdf/regler10.pdf
Gratis adgang til udstillingen for alle
Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdigbedømt.

Praktiske oplysninger
Anmeldelsesblanket findes på div. hjemmesider. Bemærk at det skal være den sidst udkomne
anmeldelsesblanket. Kopier af denne må gerne bruges, så har du flere hunde, så husk evt. at kopiere
blanketten før du begynder at udfylde dem.
Bestilling af overnatning og middag mm til:
Erik Petersen Hedevænget 11 8800 Viborg ep1@pc.dk
Festival middag er kr. 150,00 kr.
Natmad (suppe m. boller) 30.00 kr.
Morgenbuffet 50.00 kr.
Overnatning i 4 mands (eller piger ☺ ) værelser - 120.00 kr. pr. nat pr. person
(Her benyttes medbragt linned/dyne/sovepose)
Her er det op til Jer selv at snakke sammen om ”hvem der skal/kan bo sammen”….
Overnatning i møderum/klublokaler med plads til hhv. 16 og 20 personer:
50.00 kr. pr. nat – medbring selv liggeunderlag / drømmeseng / ”høreværn” …
Endelig arbejdes der på en løsning med egen Campingvogn på stedet.
Det er muligt at købe pølser og lign. samt drikkevarer i cafeteriaet.
Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -foder, samt mad- og
drikkevarer udover de af udstillingskomitéen godkendte stande.
Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens egen merchandise materialer.
Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil være ringtræning før starten.
Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedømmelsesringene og
udstiller i øvrigt på egen risici. Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere.
Øvrige informationer
Hovedsponsor er UniQ som tildeler ærespræmierne til BIR og BIM i hver race samt BEST IN
SHOW.
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Husk at overskuddet for udstillingen går tilbage til vores klubber.
Mød op og hav nogle gode dage i det midtjyske…..
På udstillingskomitéens vegne / EP
Erik Petersen
Laust Nørskov
Ewald Bech
Thomas Kristensen

Bestillingsskema
Hvilket
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Morgenbuffet lørdag
Festivalmiddag lørdag
Morgenbuffet søndag
Overnatning 4-m/k værelse
Overnatning fælles møderum

Antal
1 hund á 365.00 kr.
2. hund med samme ejer 320.00 kr.
3. hund med samme ejer 275.00 kr.
1 Hvalp á 250.00 kr.

I alt

stk á 50.00 kr.
stk á 150.00 kr.
stk. á 50.00 kr.
á 120.00 kr.
á 50.00 kr.
Total

Navn

Dette skema kan udfyldes og kopieres (helst kun side 4).
Send det som vedhæftet fil til ep1@pc.dk sammen med anmeldelsesblanketter.
Indbetaling kan foretages digitalt /homebanking mm. ved at indsætte beløbet på flg. konto:
7605 1341618 – husk at mærke betalingen med navn og hvad beløbet dækker !
Endelig kan du udprinte skemaet ovenfor (vælg udprint side 5).
Sende dette som vanligt brev i udfyldt stand sammen med anmeldelsesblanketter til udstillingen til:
Erik Petersen Hedevænget 11 8800 Viborg
Alternative overnatnings muligheder:
Hotel Karup 3097 1025 * Ferielejligheder 9710 0883 (4 dob.værelser) i Kølvrå/5 km fra Fredriks *
Ferie Center Karup Å ved Hagebro Tlf. 9745 2107 * Værelser hos Torp Andersen 9745 6046 *
Se yderigere på www.karupaa.dk

