TRÆNINGSPLADSERNE I SYD INVITERER TIL

SKUE I SYD
Lørdag den 8. september 2018 kl. 10.15
Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg

DOMMERE

SKUE KLASSER (Uofficiel)
Baby klasse: 3-6 mdr.
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Junior klasse: 9-18 mdr.
Mellem klasse: 15-24 mdr.
Åben klasse fra: 15 mdr.
Champion klasse fra: 15 mdr.
Veteran klasse fra: 8 år.
*Golf klasse: Fra 3 mdr.

Husk at vi er på Facebook!!
Skue i Syd (DBSK)

*I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal
blot skrive på, hvilke handicaps hunden har. Disse bliver så holdt
uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller
lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din
hund som ellers ikke har mulighed for at udstille.

LYDIGHED (Uofficiel)
Hvalpe
Begynder
LP1 – LP2 og LP3

Skue: Bernerdommer Birgitte Gothen
Lydighed: Kirsten Christiansen
Rally: Birgitte Lauritzen

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet skal ske
senest lørdag 25. august. Tilmelding er bindende.
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse.
Tilmeldingsblanketter findes på dette link
www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK
Barn og hund samt parklasse tilmeldes på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.

PRÆMIER

RALLY (Uofficiel)

Til alle
Tilmeldte hunde

Begynder og Øvede
Ekspert og Champion

TILMELDINGSPRISER
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund.
150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis
Indbetales til Sydbank Reg. nr. 8012 Konto nr. 00 01 06 22 38
Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på
kontoen.

Amerikansk lotteri

Ved middagstid
Tænder vi grillen
Så man kan købe flæskestegsburgere og pølser
Der er også mulighed for at købe
sodavand/øl
kaffe og kage

Tilmeldinger sendes til:
skueisyd@stofanet.dk

Med rigtig mange
præmier

For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes
Johnny Rasmussen 20 49 67 77 / 75 92 29 02 Connie Norup 27 79 22 11
Berner hilsner fra
Træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved

