Kære udstiller.
Tak for din tilmelding til klubbens første udstilling i Lynge lørdag d. 26. januar 2019.
Sted: Lynge-Hallen, Idrætsvej 14 3540 Lynge.
PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Bemærk, at udstillingen starter kl. 13.00, der er adgang for udstillere fra kl. 12.00.
Udstillingen afholdes indendørs.
Nye udstillere kan henvende sig til, Tina Nygaard for råd og vejledning.
På udstillingen vil i finde klubbens shop hvor i kan købe rosetter og vores klubting.
Det er også her hvor i: Tilmelder til Barn og Hund, og Seniorhandling pris kr. 25,Bemærk: Udstillere med løbske tæver bedes stille sig længst væk fra hanhunde.

Husk at medbringe:
Stambog, vaccinationsattest (stikprøvekontrol), nr. skilt (nål til nummerskiltet), kvittering,
tæppe eller bur og vandskål til hunden.
 Hallen henstiller til, at klubbens udstillere IKKE lader deres hunde løbe løse, og at I /vi
alle udviser stort hensyn til evt. andre brugere af området. Husk venligst at rydde op
efter dig og din hund, fjern hundehår & efterladenskaber.
Der er cafeteria i hallen.
OBS!! Det er IKKE tilladt at ryge eller nyde medbragt mad og drikke i hallen.

Udstillingsleder: Lars Limkilde
Vær rar at give en hånd med:
Efter en lang og forhåbentlig rigtig god dag for os alle, vil vi opfordre dig til at efterlade ”dit
område pænt og rent”. På denne måde er du med til at holde leje af hallen nede, da
klubben ellers blive pålagt et rengøringsgebyr.
Og ikke mindst, vær rar at give en hånd med i den fælles oprydning af ring og omgivelser.
Det vil være en kæmpe hjælp. Det tager ikke ret lang tid, når vi frivillige, er fælles om det.
På forhånd tak!

TIDSPLAN. Alle tider efter start er ca. tider

Dommer: Svein Bjørnes, Danmark.
Ringpersonale: Sekretær Ada Bentivenga
Steward: Holger Wilckens Busk

Kl. 12.15

Ringtræning (ingen løbske tæver)

Kl. 13.00

Udstillingen starter.

Kl. ca. 16.00

Barn og hund, og Seniorhandling

STORE RING
Kl. ca. 16.30

BIR og BIM Junior
BIR og BIM Veteran
BIR og BIM

Kl. 17.30

Middag i cafeteriet.

Hanner

Tæver

BAK HVK JUN MK
0
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6
1

ÅK
3

CH
6

VET BAK HVK JUN MK
1
5
3
16
7

ÅK
3

I Alt: 57 hunde

Tak for denne gang!
Vi ses igen til marts udstillingen, den 2. marts 2019 i Årslev, Fyn
Med venlig hilsen
Cavalierklubben
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