Kære udstiller
Tak for din tilmelding til årets Cavalier Festival weekenden den 25 og 26. august 2018 på
Tempelkrogens Familiecamping, Krogvejen2, 4390 Vipperød.
PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Ankomst fra fredag den 24. august om eftermiddagen.
I år vil bedømmelserne foregå i én ring, med samme dommer hele dagen, se fordeling nedenfor,
Klubbens partytelt på 3x6 m skal stilles op til information og salg af klubbens varer, og vi vil være
utroligt taknemmelige for hjælp til at sætte det op, samt til opmåling af ringen, derudover skal der
opstilles et udstillingstelt og pavilion til dommerne og til lotteriet. Der kan ikke opstilles private telte
før klubbens ting er på plads.
Klubbens hvalpegård, skal opstilles i tilknytning til infoteltet. Der er en tunnel, kube, bolde og rotter
fra IKEA, og så har Kennel Timmon doneret en vippe og en boldkasse. Alle babyer og hvalpe er
velkomne, men leg i hvalpegården sker på ejernes ansvar, klubben stiller ikke babysittere til
rådighed. Men vi vil være glade, hvis nogle erfarne cavalierejere vil bruge nogle minutter ved
gården og svare på spørgsmål fra de mindre erfarne.
Kl. ca. 18.00 efter opstilling af ringe m.m., er der fælles spisning/grill, husk at I selv skal medbringe
alt hvad I skal bruge (mad, drikke, bestik osv.), også stole og borde. Vi vil forsøge at skaffe en grill,
men de som har grill må meget gerne tage dem med og dele med andre.
Udstillingerne afholdes udendørs.
Husk at medbringe:
Stambog, vaccinationsattest (stikprøvekontrol), nr. skilt (nål til nummerskiltet), kvittering, tæppe og
vandskål til hunden.
 Nye udstillere skal henvende sig i infoteltet og få en ”Ny udstiller” roset.
 Pladsen henstiller til, at udstillerne IKKE lader deres hunde løbe løse og at udvise stort hensyn
til evt. andre brugere af området. Husk at rydde op efter dig og din hund, fjern hundehår &
efterladenskaber.
 Det er IKKE tilladt at stille telte nærmere end 1 m. fra den yderste ring (regnet fra nærmeste
stang) eller på den side med dommerteltet. Overtrædere bliver bedt om at flytte.
 Udstillingsudvalget vil sætte stor pris på hjælpende hænder, både før og efter udstillingen.
På forhånd tak.
Vi mangler gevinster til lotteriet, så vi modtager gerne store og små ting. Hver familie bedes
medbringe en gevinst til lotteriet, værdi ca. 50 kr., meget gerne pakket ind så indholdet er
hemmeligt. I må meget gerne sende en mail til Kirsten på kirsten.kargaard@skolekom.dk med
besked om antallet af lotterigevinster i donerer. Lotteriet er til fordel for Sundhedskontoen.
Katalog koster 25 kr.
Det vil være muligt at købe mad og drikkevarer på stedet.
Udstillingsleder : Lars Limkilde
Formand for Udstillingsudvalget: Tina Busk Jacobsen Nygaard

LØRDAG DEN 25. august 2018
Kl. 08.00-8.45

Ringtræning for nye udstillere

Kl. 09.00

Bedømmelserne begynder - Dommer: Ny dommer søges

Kl. 09.00

11 babyer og 8 hvalpe
(4 han- og 7 tæve babyer, 2 han- og 6 tæve hvalpe)

Kl. ca. 10.15

20 Hanner
(5 junior-, 4 mellem-, 6 åben-, 4 champion- og 1 veteran klasse)

Kl. ca. 11.30

Kort Pause

Kl. ca. 11.45

Bedømmelserne fortsætter - 22 Tæver
(10 Junior-, 6 mellem-, 4 åben-, 2 championklasse)

Ringpersonale : Helga Andersen

Fælleskonkurrencer
Kl. ca. 13.00

Barn og hund. Tilmelding på dagen i infoteltet pris 25,- DKK

Kl. ca. 13.15

Seniorhandling. Tilmelding på dagen i infoteltet pris 25,- DKK

Kl. ca. 13.15

Opdrætsklasse (Tilmelding i infoteltet på dagen - gratis)

Kl. ca. 13.15

Avlsklasse (Tilmelding i infoteltet på dagen - gratis)

Kl. ca. 13.15

Kåring af dagens bedste, junior og veteran
Kåring af BIR og BIM

Kl. ca. 13.20

Parklasse
Et par skal bestå af 2 hunde med 1 fører, køn og ejerforhold er
underordnet, men begge hunde skal være tilmeldt udstillingen.
(Tilmelding på dagen i infoteltet pris kr. 25,- pr. par)

Bemærk det er ikke tilladt at forlade udstillingen før racen er færdigdømt.

Kl. 17.45

Festbuffet i pladsens spisesal.

SØNDAG DEN 26. august 2017
Kl. 08.00-08.30

Ringtræning for nye udstillere

Kl. 09.00

Bedømmelserne begynder- Dommer: M. Rees
Ringpersonale: Helga Andersen

Kl. 09.00

7 babyer og 11 hvalpe
(3 han-, 4 baby tæver, 3 han- og 8 tæve hvalpe)

Kl. ca. 10.00

22 Tæver
(9 junior-, 6 mellem-, 4 åben-, 3 champion klasse)

Kl. ca. 11.15

Kort Pause

Kl. ca. 11.30

Bedømmelserne fortsætter - 19 Hanner
(4 junior-, 4 mellem-, 6 åben-, 4 champion- og 1 veteran klasse)

Fælleskonkurrencer
Kl. ca. 12.45

Barn og hund. Tilmelding på dagen i infoteltet pris 25,- DKK

Kl. ca. 13.00

Seniorhandling. Tilmelding på dagen i infoteltet pris 25,- DKK

Kl. ca. 13.00

Opdrætsklasse (Tilmelding i infoteltet på dagen - gratis)

Kl. ca. 13.00

Avlsklasse (Tilmelding i infoteltet på dagen - gratis)

Kl. ca. 13.00

Kåring af dagens bedste, junior og veteran
Kåring af BIR og BIM
Kåring af festivalens bedste baby, hvalp, junior og veteran
Kåring af BIS.

Bemærk det er ikke tilladt at forlade udstillingen før racen er færdigdømt.
Efter udstillingen hjælpes vi ad med at rydde op efter os.

Tak for denne gang!
Vi ses igen i 2019 de9 31. august og 1. september

Med venlig hilsen
Cavalierklubben

