CERTIFIKAT-UDSTILLING
Lørdag d. 26. oktober 2019
Knabstrup Hallen
Ventedgårdsvej 42, Knabstrup
4440 Mørkøv
Dansk Polarhunde Klub byder hermed velkommen til vores udstilling i Knabstrup og
fremsender vedlagt kvittering, katalognummer og disse praktiske meddelelser.
Husk at medbringe kvittering, katalognummer, stambog samt vaccinationsattest til
udstillingen, idet disse dokumenter på forlangende fra udstillingsledelsen skal kunne
forevises.
Fra kl. 9.00 er der adgang til udstillingsområdet og kl.10.00 starter
bedømmelserne.
Udstillingen er udendørs.
Dommer: Hans Almgren, Sverige
Dommeraspirant: Vibeke Rørdam (SH + GH)
Ringpersonale: Tinna Grubbe og Jane Juel
Der er tilmeldt i alt 65 hunde på udstillingen fordelt på:
23 Alaskan Malamutes
19 Samojedhund
22 Siberian Husky
1 Grønlandshund
Toiletter forefindes i hallen. Hallens cafeteria vil være åben for køb af mad og drikke.
KNABSTRUP EFTERÅRSGRYDE
Vær med til fællesspisning efter udstillingen. Vi spiser i hallens cafeteria (1. sal), når
vi er færdige med at rydde op på pladsen. Pris 99 kr. pr. person (børn u/12 år halv
pris). Tilmelding til fællesspisning: senest onsdag d. 23/10 kl. 12.00 på mail:
udstilling@polarhund.dk – betaling på dagen kontant eller Mobile Pay.
RYD OP EFTER DIG SELV OG DIN HUND
For at Dansk Polarhunde klub kan få lov at låne de forskellige græsarealer og anlæg,
er det tvingende nødvendigt, at alle gør en indsats. Når området forlades, skal det
være i samme stand, som da vi ankom. Hjælp os – og hinanden – med at rydde op.
Det er med til at give et godt omdømme for hundesporten generelt.

HUNDE I VARME BILER
Vær opmærksom på, at vejret kan være rigtig dejligt – også i slutningen af oktober.
Det kan være forbundet med livsfare for en hund at opholde sig i en tillukket bil, som
står i solen. Det er gratis at tage ikke-tilmeldte hunde med på udstillingsområdet, så
lad være med at efterlade hunde i bilerne.
HUSK DER VIL VÆRE AFSLUTTENDE KONKURRENCER
Vi krydser fingre for godt vejr og glæder os til at se dig og din hund i Knabstrup.
Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget
Kontakt tlf. 2278 0984 (Ayoe)
Kontakt tlf. 2627 4644 (Lotte)

