Velkommen til Islandsk Fårehundeklubs Udstilling
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00
Pulzion (KFUM Hallerne), Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding
Dommer: Jan Sonne-Schmidt, Danmark
Ringpersonale: Lise Bundgaard og Jeanette Wallgren-Bang
Der er tilmeldt i alt 23 Islandske Fårehunde og 1 opdrætsklasse.
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Som en ”tommelfingerregel” kan vi oplyse, at der bedømmes ca. 15 hunde i timen.
Vær i god tid. Det er udstillerens eget ansvar at være der til tiden, ligesom vi tager
forbehold for eventuelle ændringer i bedømmelsesrækkefølgen.
Husk at rydde op efter dig selv og din hund. Vi vil gerne have lov til at komme igen.
Vi gør opmærksom på, at der
kan blive optaget billeder i løbet af udstillingen
til brug i vores blad ”Islandshunden”.
Udstillingsudvalget
Islandsk Fårehundeklubs næste udstillinger er:
Den 06.09.2019 i Nysted Strand Camping, dommer er Ineke S. Groen-Brinks, Holland.
Første tilmeldingsfrist er den 29.07.2019, sidste (til forhøjet pris) er den 05.08.2019.
Den 19.10.2019 i Billund Idrætscenter, dommer er Marianne Baden, Danmark.
Første tilmeldingsfrist er den 16.09.2019, sidste (til forhøjet pris) er den 23.09.2019.

Praktiske oplysninger ved Udstillingen
Pulzion (KFUM Hallerne) den 25. maj 2019
Der er adgang til udstillingsområdet fra kl. 9:00.
Udstillingen foregår udendørs. Husk vand skål og eventuelt tæppe til din hund.
Udstillingskatalog findes på Hundeweb fra klokken 08:00 den 25. maj 2019
Under de afsluttende konkurrencer skal der, foruden BIR og BIM i racen, også findes
BIR og BIM i de enkelte klasser.
Hvis man fremadrettet ønsker at deltage i ”Årets Hund” konkurrencer, er man i
forbindelse med tilmelding via Hundeweb nødsaget til at foretage en positiv handling
På grund af den nye EU-databeskyttelsesforordning gør opsætningen i Hundeweb.dk,
at dine personlige oplysninger (ejerforhold, adresse, postnummer og telefonnummer),
som standard ikke vises i kataloger og på resultatlister, og derfor ved vi i
Udstillingsudvalget ikke, om den, der ejer en eventuel pointgivende hund, er medlem
af Islandsk Fårehundeklub.
Ved hver enkelt tilmelding skal du derfor med et klik tilvælge at få dine oplysninger
vist.
Du kan også tilvælge, at Hundeweb som standard altid viser ovennævnte personlige
oplysninger i kataloger og på resultatlister, med mindre du aktivt fravælger det på den
enkelte tilmelding.
Ønsker du at tilvælge dette, kan dette gøres under ”Min profil” på Hundeweb.
Skulle du ikke have fået afkrydset i henhold til ovennævnte, kan du, hvis din hund har
opnået en pointgivende præmiering, sende katalognummer, navn og adresse til
show@islandshunden.dk, umiddelbart efter udstillingen afslutning.
Rigtig hjerteligt velkommen og vel mødt, og ha’ en rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Islandsk Fårehundeklubs Udstillingsudvalg

Udstillingsledelse m.m.
Islandsk Fårehundeklubs bestyrelse:
Louise Rohr (formand)
Anne Marie Vanderhoef (næstformand)
Marianne Harbo Gramstrup (sekretær)
Kate Palmquist (bestyrelsesmedlem/Kasserer)
Susanne Dannaher (bestyrelsesmedlem/Kasserer)

Islandsk Fårehundeklubs udstillingsudvalg:
Jørgen Clemmensen (formand)
Nete Trorup (kasserer)
Jeanette Haugaard (udvalgsmedlem)

Fodersponsor:
Klausen Import

Følgende indløser Islandsk Fårehundeklubs præmie bonner:
Kennel Maj
Alt til Hund og Kat
Klausen Import
De sunde Dyr
PitStop for Pets
Islandsk Fårehundeklubs Klubbutik
Klager:
Vi gør opmærksom på, at eventuelle klager skal rettes til
udstillingsledelsen på udstillingsdagen. Skriftlige klager skal
ledsages af et klagegebyr på kr. 500,-, som tilbagebetales til
klageren, hvis denne får medhold i sin klage. Får klageren ikke
medhold i klagen, tilfalder gebyret den Islandsk Fårehundeklub.
Udstillingsledelsens afgørelse kan indbringes for Islandsk
Fårehundeklubs bestyrelse. Klager modtaget senere end på
udstillingsdagen behandles ikke.

Ansvarlighed:
Udstillerne er ansvarlige for at sikre hundenes velfærd på
hundeudstillingen. Det er forbudt at sætte hunden i en situation,
som kan være farlig for hundens sundhed og trivsel, som f.eks. at
efterlade hunden i en bil i varmt eller koldt vejr og/eller behandle
hunden på en grusom måde.
Overtrædelse af disse regler kan resultere i udelukkelse fra såvel
igangværende som fremtidige udstillinger.

