Jysk vinder-udstilling i Lunden, Silkeborg lørdag den 4 juli 2015
Kære udstiller.
Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden.
Der er tilmeldt 139 hunde til udstillingen, og de fordeles således:
Ring 1
Kl 9:15
Kl 9:30

I alt 68 Gravhunde dommer Erica Pettersson, FI og elev Gitte Sundsdal
alle hunde, som skal måles
6 Korthårede dværge
27 Korthårede standard

2 Langhårede miniature
21 Langhårede dværge
12 Langhårede standard
Ring 2
Kl 9:15
Kl 9:30

I alt 71 Gravhunde dommer Matti Touminen, FI
alle hunde, som skal måles
7 Ruhårede miniature
12 Ruhårede dværge
52 Ruhårede standard

Bemærk: mødetidspunktet kan være anderledes, hvis hunden på dagen skal eller ønskes flyttet til anden
størrelsesvariant eller til anden klasse.
Bedømmelserne begynder kl. 9.30 i alle ringe, og det er udstillerens eget ansvar at være klar.
Husk at medbringe: Hundens stambog og vaccinationsattest, den vedlagte kvittering på anmeldelsen,
vandskål til hunden samt masser af hjælpsomhed overfor nye udstillere.
Nummer der skal bæres synligt under bedømmelsen er den fortrykte fra DKK.
Der vil værre stikprøvevis kontrol af stambog og vaccinationsattest.
For at deltage på udstilling skal hunden være vaccineret. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal 1.
vaccination være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen, og vaccinationen må højst være fire år
gammel.
Størrelsesplacering: Alle miniature- og dværggravhunde kan måles endeligt, første gang de udstilles, efter
de er fyldt 15 måneder.
Standardgravhunde kan måles efter samme regel, såfremt ejeren ønsker dette.
Det er ejerens ansvar, at stille til forannævnte måling.
Målingen finder sted i ringen, inden bedømmelserne starter. Hundens stambog skal afleveres ved målingen.
Hunde, som udstilles i juniorklasse, men som endnu ikke er fyldt 15 mdr. kan måles af dommeren under
bedømmelsen. Såfremt ejeren ønsker hunden flyttet til en anden størrelsesvariant på dagen, skal målingen
finde sted inden udstillingen starter. Ved en eventuel flytning til anden størrelsesvariant registreres der intet
herom i stambogsregisteret eller på stambogen.

Målingerne finder sted i ringen, inden bedømmelserne begynder kl. 9.15. Det vil altså sige, at du skal møde
senest 9.00 uanset førnævnte mødetidspunkter, hvis din hund skal måles.
Evt. dyrlægeattest for en pådraget defekt afleveres til ringsekretæren inden bedømmelsen af hundens klasse
og bedes, uanset om hunden går videre til Bedst i køn-klasse, afhentet, så snart den klasse, som hunden er
tilmeldt, er færdigbedømt.
På pladsen vil der være opstillet et information / ærespræmie telt her kan du henvende dig, hvis du fx. er i
tvivl om, hvorvidt din hund har kvalificeret sig til at deltage i konkurrencerne i Store Ring. Du kan få
information om aktivitetstilbud og kontaktpersoner i dit lokalområde, du kan afhente tilmeldingsblanketter,
og du kan melde dig selv eller en god ven ind i Gravhundeklubben.
Der vil også være salg af klistermærker, tekstilmærker, klubemblemer og “Vore Muntre Venner”.
Til afslutningen i Store Ring vil vi gerne se alle hunde, som, i kraft af dagens præmiering, er blevet
champions. Derfor beder vi dig om at give besked herom i informationsteltet. Husk også at sige hvilket
championat det drejer sig om; klub-, eksteriør-, brugs- eller jagtch.
Løbske tæver kan deltage i vores udstillinger, men husk at tage hensyn. Lad ikke de løbske tæver opholde sig
i nærheden af ringene, når de ikke selv er til bedømmelse.
Der kan købes øl, vand og varme pølser på pladsen.
Udstillingen er udendørs og man må selv tage borde, stole etc. med. Mange gange har vi haft virkeligt
dejligt vejr i Lunden, men herfor gives desværre ingen garanti. Derfor bør regntøj og andet fornuftigt udstyr
medbringes.
Til sidst når bedømmelserne er færdige, skal de bedste hunde i stor ring.
Der findes en JYSK VINDER 2015 i hver variant (9 varianter).
Udvalget håber, at mange har lyst til at blive og overvære afslutningen med de festlige højdepunkter i Store
Ring. En særlig opfordring til at blive, vil vi rette til ejere af de hunde, som opdrættere ønsker stillet i avlseller opdrætsklasser. Blandt hundefolk er alene dét at kunne stille en sådan klasse en præstation, som regnes
for noget af det mest ærefulde.
Husk at ærespræmier til søndag, først skal afleveres søndag, af hensyn til opbevaringen.
Vi ønsker alle en god rejse til udstillingen samt held og lykke på dagen.
Midtjyllandsudvalget.
Kørselsvejledning til Lunden i Vestergade:
Fra syd: Man kommer til Silkeborg ad vej nr. 52 = Søndre Ringvej. I krydset hvor Herningvej er til venstre drejer man til højre ad
Vestergade. Efter ca. 500 m er indkørslen til Lunden beliggende på venstre hånd.
Fra nord og øst: Når man er kommet til Silkeborg følges ?stre/Nordre Ringvej (vej nr. 15) nord om byen indtil man kommer til
krydset ved Søndre Ringvej (vej nr. 52). Her drejer man til venstre. Første vej på venstre hånd er Vestergade. Efter ca. 500 m er
indkørslen til Lunden beliggende på venstre hånd.
Fra vest: Ved indkørslen til Silkeborg drejes fra Vestre Ringvej (vej nr. 15) til højre mod centrum ad Herningvej. Efter krydset ved
Søndre Ringvej bliver Herningvej til Vestergade. Efter ca. 500 m er indkørslen til Lunden beliggende på venstre hånd.

Dansk Gravhundeklub inviterer til
Foredrag om diskusprolaps
Hvor mange gravhunde får diskusprolaps?
Hvad fortæller antallet af forkalkninger og indeks os?

Fredag den 3. juli kl. 16:30 til 18:00

Lunden
Vestergade 74, 8600 Sillkeborg

Olav Nørgaard, som er formand for DGKs sundhedsudvalg, vil fortælle om
diskusprolaps. Et nyt dansk studie har klarlagt forekomsten af diskusprolaps og
har vurderet effekten af rygfotografering, brugen af K-status og indekstal som
indikator for risikoen for at udvikle diskusprolaps.

Alle er velkomne. Tilmelding til: moede@dgk.dk senest mandag den 259 juni

Foredraget vil være på engelsk og ”nordisk”.

Dansk Gravhundeklub invites to

Open Lecture on Disk Herniation
How many dachshunds get affected?
What does the number of calcified discs and breeding value tell us?

Friday the 3th of July at 16:30 to 18:00
Lunden
Vestergade 74, 8600 Sillkeborg

Olav Nørgaard, who is the chairman of the Health Committee of the Danish
Dachshund Club, will give a speech on Disk Herniation. A new Danish study
has clarified the incidence of disk herniation in the Danish Dachshund
population and has evaluated the effect of spinal radiographic examination and
the use of the number of intervertebral calcified discs and breeding value, as
an indicator in relation to the risk of developing disc herniation.

All are welcome but please sign up to: moede@dgk.dk latest 29. juni

The Lecture will be in English and “Nordic”.

Nordisk Gravhundevinderudstilling 2015
FESTAFTEN
Lørdag, den 4. juli 2015
kl. 19.00-23.00
dækker vi op til festmiddag i
selskabslokalet ved Lunden.
Kom og nyd en dejlig middag med fisketallerken, carvery buffet med to slags
kød og lækre salater, sluttet af med
desserttallerken med kage og is.
Herefter kaffe.
Drikkevarer - vin, vand eller øl - er
inkluderet og prisen for alt dette
er kun
350 DKK per person!
Vi håber at se en masse glade
gravhundefolk til en hyggelig aften.
Tilmelding og betaling til Susie Hansen
kennel-thy@mail.dk
Konto: 9090-0000621439
IBAN-Kontonummer
DK2190900000621439
BIC-kode STHYDK21
Tilmeldingsfrist: 20. juni 2015
Deltagelse kan betales på dagen.

NORDISK VINDER UGE
Der er spændende
aktiviteter hele ugen
op til Nordisk Vinder
udstillingen.

Følg med på www.dgk.dk
eller på DGK’s Facebookside.
Her kan du finde informationer om alle arrangementer, og vi vil løbende opdatere med gode
råd og tips til en god uge
i Danmark.

