
                  

 Dansk Berner Sennenklub inviterer til 

JuleSkue 

hos  

Charagon´s Hundecenter. 
Dato: Lørdag d. 3. December 2022 kl 10 
Adr.: Kestrupvej 15, 6560 Sommersted 

Dommer: Birgitte Schjøth 
 

 
 
Skuet afvikles indendørs i træningshal, på 20x30m, med kunstgræs. 
Hallen er isolleret, men ikke opvarmet og der er en lille hal på 8x20m med gulvtæppe på, hvor hunden kan 
varmes godt op inden den skal i ringen. 
I bedes medbringe indendørs sko til når I færdes i hallerne, samt praktiske udendørs sko til lufteturerne. 
Charagon´s Hundecenter har 1Ha indhegnet mark, hvor I på dagen kan lufte hunden i snor. 
Ønskes fritløb kan Charagon´s indhegnede Skov på 2,5Ha, beliggende 300m fra Skuehallen anbefales. 
 
 

   

       Skue klasser (Uofficielle) 
 Baby (fra 3-6 mdr.) 
 Hvalp (fra 6-9 mdr.) 
 Junior (fra 9-18 mdr.) 
 Mellem (fra 15-24 mdr.) 
 Åben (fra 15 mdr.) 
 Champion (fra 15 mdr.) 
 Golf* (fra 3 mdr.) 
 Veteran (fra 8 år) 
 Barn&Hund (for børn op til 10 år) 
 Juniorhandling (for børn fra 10-18) 

* I golfklassen kan du tilmelde hunde, der har det man på 
udstillinger kalder avlsudelukkende fejl. Du skal blot noterer hvilke 
”handicaps” hunden har, som dommeren så ikke må tage med i sin 
bedømmelse – Det kan være haleknæk, tand-, farvefejl eller lign. 
Så grib chancen for at prøve at udstille den hund, som ellers ikke har 
mulighed for at blive udstillet. 

 

       Priser 
 200kr. pr. klasse for 1. hund 
 175kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand 
 125kr. for Golfklassen 
 Veteranhunde er gratis 
 50kr. for Barn&Hund, Opdrætterklasse, Avlsklasse eller 

Parklasse (kan være med 2 hunde af samme køn) 

 150kr. for Juniorhandling 
 

 Forplejning 
          Dagen igennem kan der købes sodavand, kaffe og 
              kage og til frokost en sandwich – med Spegepølse,  
              Rullepølse eller Kylling/Bacon. (Sandwich´s skal  
              forudbestiles) Pris for en sandwich er 40kr. 

 Bestil Sandwich på 2992 9086 senest d. 1/12 2022 
 
 
 

 

     

       Vigtig info                                                        

 Skuet er for hunde der er registreret i DKK/FCI                
 Tilmelding via hundeweb til de vanlige klasser                 
 Tilmelding til B&H, Opdræt,-Avls og Parklasse på dagen  
 Tilmeldingsfrist senest d. 30/10 2022                                 
 PM tilsendes på mail ugen inden Skuet                              
 Skueansvarlig Joanna Gram træffes på tlf.:2992 9086     
 eller mail: joanna@charagon.dk                                                                                            
 Vi glæder os til at se jer                                                         

                 

 



 


