Kære udstiller.
Dværgschnauzerklubben vil gerne byde dig velkommen til Special udstilling i

Rishøj Hallen
Skolevej 7, 4600 Køge
Søndag d. 23. Januar 2022
Bedømmelserne starter kl. 9.30
Vi har desværre måttet bytte rundt på vores dommere.
Vi har denne gang 61 dværgschnauzere til bedømmelse.
Dommer Zeljko Rogulja, DK, dømmer i rækkefølgen:
17 Sort/Sølv
19 Sorte
12 Hvide
13 Peber/Salt
HUSKELISTE TIL HUNDEN:
Bur eller tæppe.
Vandskål.
Kam og karte.
Snor/udstillings-line.

HUSKELISTE TIL DIG:
Hundens vaccinationsattest.
Kvittering og nummerskilt.
Hvis du vil sidde – så en stol.
Godt humør.

Vi ses til en dejlig og spændende dag, men husk lige - at vi alle tager den bedste hund med hjem.
Det er vigtigt, at du samler op efter din hund både ude og inde, - hvis du glemmer dine
affaldsposer, har vi mange med, som du frit kan bruge af. Det er IKKE tilladt at medbringe mad og
drikke i hallen. Cafeteria har åbent.
Hvis du har brug for mere information eller hvis du evt ikke kommer til udstillingen kan du
henvende dig til Jette Akselbo på 61393044.
Klubben er vært med en kop kaffe.
På Dværgschnauzerklubbens vegne
Eia Shim Andersen, Pia Nissen, Bjørn Madsen og Jette Akselbo
Side 3 – Corona – igen skal vi tage hensyn til dette, for nu ser det ud som det står på side 3, men hvis
der sker ændringer vil vi løbende opdatere via hjemmeside og Facebook.

Retningslinier fra Halinspektøren.








Vi får egen indgang i forhallen, vi sørger for at der er skilte med pile ude foran.
Vi tjekke Coronapas for alle deltagende ved indgangen, hvis du ikke har Coronapas, skal du
fremvise en coronatest, max 48 timer gammel. .
Mundbind skal bæres overalt i hallen – på nær når man sidder ned eller spiser mad.
Der er arrangeret et separat spiselokale til jer: i vil stadig skulle købe/hente maden i
cafeteriet, men I ville sætte jer og spise i mødelokale 4 og 5, som ligger lige ved hal B.
Hunde må ikke medtages i cafeteriet og egne mad og drikkevarer på ikke nydes i hallen.
Bemærk endvidere at der er et testcenter i samme bygning (de har egen indgang), så der vil
være mulighed for at få taget en hurtigtest på selve dagen.
Hvis det kniber med parkeringspladser ude foran hallen, kan parkeringspladserne foran
Kirstinedalsskolen evt. benyttes.

Vi har under overvejelse igen at lave afmærkede områder til jer udstillere. Det afhænger af hvordan
situationen ser ud når vi nærmer os.
Følg med på hjemmesiden og på facebook. Hvis der sker ændringer, vil det komme til at stå der.
https://www.dvkweb.dk/
https://www.facebook.com/Dv%C3%A6rgschnauzerklubben-557767424237414

