
 

 
 

Broholmudstilling 25. august 2018 
 
Program: 
Kl. 09.15:  Velkomst ved formand Hardy Mousten 
 Praktiske informationer ved udstillingsleder David Levy 
Kl. 09.30: Bedømmelserne starter 
Kl. 12.30: Frokostpause 
Kl. 13.15:  Bedømmelserne fortsætter 
Kl. 15.45: Pokaloverrækkelser – kåring af BIR/BIM 
Kl. 16.30: Afslutning - og straks herefter fællesfoto på bakken: Alle pokalvindere og dommere. 
 
Grundet det store antal hunde, må tidspunkterne tages med et vist forbehold 
 
Ringene: 
Ring 1: Tæver ved dommer Birgit Seloy   
Ring 2: Mønstringsklasse, babyer og hvalpe ved dommer Lisbeth U Ramsing 
Ring 3: Hanner ved dommer Marianne Baden 
 
Rækkefølgen i ring 1 og 3 er: Junior, Mellem, Åben, Champion, Veteran. 
Rækkefølgen i ring 2 er: Mønstring, Baby han, Baby tæve, Hvalp han, Hvalp tæve. 
 
Det er handlernes ansvar at følge med i bedømmelserne i ringene, så man er klar, når man skal i ringen. 
Ved ring 1 vil der være en ringordner, som prøver at samle og registrere hunde/handlere på forhånd. 
 
Kåring af den bedste sorte Broholmer, barn/hund og juniorhandling samt præsentation og Broholmere 10+ vil foregå i 
ring 3, når hannerne er færdigbedømt. 
Tilmelding til parklasse, barn/hund og juniorhandling i informationen senest kl. 11.00. 
 
Pokaloverrækkelse vi foregå i ring 2. Vi skal opfordre alle deltagere til at blive og overvære  
pokaloverrækkelsen. Et talrigt publikum gør afslutningen langt mere festlig.  
 
Praktiske oplysninger: 
 
Der bliver ikke morgenindskrivning, men det vil være venligt at give besked, hvis man får forfald. 
Der vil være stikprøvevis kontrol af vaccinationspapir. 
Kataloget offentliggøres på www.broholmeren.dk kl.ca. 7.30. Papirudgave kan købes i informationen for kr. 10. 
 
Broholmerselskabets mobile WEB-shop vil være åben ved informationsteltet hele dagen. 
Informationen sælger kaffe og sodavand i begrænset omfang – så længe lager haves.  
 
Slagteren fra Gudme vil være klar på pladsen inden frokost. 
Ismanden vil ligeledes være på pladsen, så længe lageret holder. 
 
Der er toiletvogn på pladsen. Vi skal opfordre til at faciliteten behandles, så der er mindst muligt ubehag for de, der 
skal holde rent. 
 
Der vil være opstillet affaldssække på pladsen. Vi skal opfordre til at man opsamler alt affald samt hvad hundene 
måtte efterlade, så vi kan aflevere et rent område lørdag aften. 
 
Vi ser frem til at møde de 226 tilmeldte Broholmere med ejere, samt lige så mange 
supportere  
 
p.b.v . 
Hardy Mousten 

http://www.broholmeren.dk/

