DSBK udstilling i Ørum-Daugaard ved Vejle.
Det er med stor glæde at vi nu kan indbyde jer alle til årets ”Vejle” udstilling lørdag den 10 april 2021.
Dommeren er Jan Sonne Schmidt, DK. Tilmeldingsfristen er udsat til den 27. marts 2021 kl. 23.59 og vil ikke
blive forlænget yderligere.
Det vil blive en noget anderledes udstilling grundet de nuværende COVID19 restriktioner. Det betyder at
præmisserne hele tiden ændres, men vi vil her forsøge at opridse de nuværende præmisser vi har for
afholdelse af udstillingen:
-

-

Udstillingen vil blive afholdt udendørs ifm. Multicenteret.
Cafeteriet vil være åbent under udstillingen for ”take away” mad i et begrænset udvalg. Det
betyder at maden købes indenfor men nydes udenfor ved ringsiden.
Der er åbent for toiletterne i hallen.
Der er et max. Forsamlingsforbud på 25 pers. Foruden dommer, ringpersonale, arranggører og lign.
Dette gør at det må forventes at der bliver forskellige møde tidspunkter for de forskellige grupper
(f.eks korthårede hanner) hvorefter pladsen ryddes inden næste gruppe (f.eks korthårede tæver)
kan møde ind.
Grundet ovenstående er vi nødsaget til at sige max. 2 pers. Pr. tilmeldt hund.
Der er desværre ikke mulighed for publikum der ikke har tilmeldt hund.
Der vil IKKE være mulighed for parklasse, barn og hund og lotteri på udstillingen

Det forventes at der bliver ændringer i ovenstånde præmisser for afholdelsen af udstillingen.
Hvordan grupperne bliver sammensat ved vi først efter tilmeldingsfristen, når vi kender antallet af hunde
og ejere, vi kan derfor ikke sætte tidspunktet på forhånd. Men vi ved rækkefølgen på dagens program
allerede nu.
-

Vi starter kl. 10.00 med langh. baby og hvalpe, langh. hanner over 9 mdr., langh. tæver over 9 mdr.,
årets langh. hunde kåres.
Frokost pause.
Korth. baby og hvalpe, korth. hanner over 9 mdr., korth. tæver over 9 mdr., årets korth. hunde
kåres, årets bernhard kåres.

Vi er bevidste om at udstillingen bliver anderledes pga. de omstændigheder vi er underlagt, men vi
forventer dog stadig at kunne få en hyggelig dag sammen blot i mindre grupper.
Husk at det er muligt for vores nye hvalpekøbermedlemmer at få op til 2 gratis udstillinger i baby og
hvalpeklasse (3mdr. - 9 mdr.). Der SKAL tilmeldes til Betina Johansen tlf. 21 83 63 61.
Vel mødt
For yderligere spørgsmål kan Susanne Adelheid Petersen 24 25 81 79 eller Betina Johansen tlf. 21 83 63 61
kontaktes.

