Dansk Dalmatiner Klub inviterer til Klubudstilling 25. – 26. maj 2019
Sted

Udstillingsadresse: Pedersborghytten, Pedersborg Huse 19, 4180 Sorø

Dommere

Den 25.05.19 – Ludmila Fintorová, SK
Den 26.05.19 – Oleg Fintora, SK

Udstilling

Det er 2 separate certifikatudstillinger – med cert’er begge dage

Tilmeldingsfrist

Den 22.04.2019 for begge udstillinger

Tilmelding

Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk

Udenlandske
udstillere

Husk kopi af stamtavle skal fremsendes til havegaarden@os.dk samtidig med
tilmeldingen, hvis hunden ikke tidligere har været udstillet i Danmark.

Bespisning
Bespisning dækker:



Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad (festmenu)
Søndag: Morgenmad og frokost

Priser:





Fuld bespisning i alt kr. 400,- pr. person
Ekskl. morgenmad lørdag og søndag: kr. 350,Kun festmenu lørdag: kr. 250,Frokost lørdag + søndag: kr. 150,-

Børn under 12 år betaler kun halv pris!
Tilmelding skal ske på www.dalma.nemtilmeld.dk
Drikkevarer bedes købt på stedet for at støtte klubben.
Indkvartering

Dalmatinerklubben har på udstillingsstedet et antal værelser, som fordeles efter
”først til mølle” princippet:
Pris: kr. 575,- pr. person.
Prisen dækker to overnatninger fra fredag kl. 18 og frem til søndag
eftermiddag. Det er ikke muligt at reserve værelse for én overnatning.
Sengetøj og håndklæder skal medbringes.
Tilmelding skal ske på www.dalma.nemtilmeld.dk

Camping

Pris kr. 150,- pr. person for hele weekenden.
Indkvartering kan ske fra fredag kl. 18.00.
Tilmelding skal ske på www.dalma.nemtilmeld.dk

Kontakt

Spørgsmål til udstilling, tilmelding m.v.:
Medlem af udstillingsudvalget Peter Rasch – Tlf. 20 57 68 69
Mail: havegaarden@os.dk

Kontakt

Spørgsmål vedr. indkvartering, bespisning, priser m.v.
Bestyrelsesmedlem Kirsten Ottow – tlf. 24 48 06 73
Mail: kirsten@ottow.info

Annoncer

Det vil være muligt for opdrættere at få annonce i programmet. Pris 100,-

Frister:

Aktiviter





Indkvartering: Sidste frist for booking af overnatning: 13.05.19
Bespisning: Sidste frist for bestilling af forplejning:
13.05.19
Annoncering: Sidste frist for bestilling af annonce:
13.05.19

Lørdag eftermiddag, når udstillingen er færdig, vil vi arrangere forskellige
aktiviteter til hundene sammen med deres mennesker, og ALLE er velkomne,
også dem, som ikke er medlemmer af klubben.
Vi vil afslutte eftermiddagen med et visionsmøde, hvor alle kan komme med
ideer og inputs til fremtidige aktiviteter i klubben udover udstillinger, vi vil jo
gerne have flere dejlige medlemmer.

Der er rigtig mange forskellige opgaver, der skal fordeles og udføres under en klubudstilling.
Og vi hjælpes alle ad, som vi har tradition for.
De danske udstillere vil blive kontaktet for tildeling af opgaver.

