Kære udstiller.
Velkommen til Dansk Dogue de Bordeaux Klubs Dobbeltshow 2016
Lørdag d. 4 juni & søndag den 5. juni 2016
i Hoven
Skolevej 14, Hoven
6880 Tarm
Dommer lørdag: Ms. Birthe Møller Hansen
Dommer søndag Klubmatch: Mr. Sebastian Harnik

Bedømmelsen starter kl. 10:00
I udstillingsområdet kan der købes mad, sodavand, vand, øl, vin, kage, pølser og brød til fornuftige priser.
HUSK AT MEDBRINGE:
Kvittering for udstillingstilmelding, nummerskilt, stambog, vaccinationspapirer, lidt vådt og tørt til vovsen samt
høm-høm poser.
Det forventes at alle rydder op efter sig selv, så det er muligt at komme igen en anden gang.
Det gælder såvel affald som efterladenskaber
Tlf.: Jannie Siem 30 29 55 63 & Merete Tækker 22 34 08 22 Kim Nielsen 41 87 69 31
Vel mødt til en hyggelig dag i hundens tegn.

Dear exibihitor
Welcome to Danish Dogue de Bordeaux Double Show 2016
Friday the 4th of June & Sunday 5th of June 2015
in Hoven
Skolevej 14, Hoven
6880 Tarm
Judge Saturday: Ms. Birthe Møller Hansen
Judge Sunday Clubmatch: Mr. Sebastian Harnik
The Show begins at 10:00
In the exhibition area you can buy food, beer, water and wine, coffee and tea, cakes, sausages and bread all
day, of course, to the best prices.
REMEMBER TO BRING:
Your receipt, number, pedigree and vaccination certificate.
Please help us to keeping the area tidy by cleaning up after themselves and their dogs. Please use the rubbish
bin and remove your dogs out put.
Do you have any questions you can contact
Mobile: Jannie Siem +45 30 29 55 63 & Merete Tækker +45 22 34 08 22 Kim Nielsen +45 41 87 69 31
We look forward to see you and your dag for a fantastic day

Info om weekenden

----HUSK HUSK----

Et bur til vovsen og en campingstol til jer selv 

Lørdag:
Der er Hoven festdag på sportspladsen, derfor er der forskellige aktiviteter i området.
Hallen har åbent hvor der er cafeteria med salg af mad og drikke.
Der er også morgenmad lørdag morgen i hallen til 25 kr. fra kl. 9.00-10.00
Så kom i godt tid og få telte, hunde osv på plads ved udstillingeringen, og gå så i hallen og nyd lidt morgenmad.
Morgenmad kan bestilles ved en sms til Jannie 30 29 55 63
Ligeledes kan man betale med mobilepay eller kontant på dagen.

Vi tager alt i roligt tempo og vi starter ingen bedømmelser før alle er i ringen.
Vi holder en frokostpause efter baby, hvalp og hannerne.
Lørdag aften er der halbal i hallen. Det er et arrangement hvor vi hundemennesker får vores ejet bord.
Der er buffet med lækker mad som koster 195,Man køber drikkelse i hallen til meget fornuftige priser.
Man tilmelder sig til Jannie ved at sende en sms på 30 29 55 63 senest mandag den 30/5-2016
Man betaler ved tilmelding med mobilepay

Søndag:
Om søndagen er der ikke festarrangement på pladsen. Så derfor er hallens cafeteria ikke åbent. Der vil stadig
være mulighed for at benytte toiletter i hallen.
Der vil ved ringen være mulighed for at købe mad og drikkelse.
Frokost som bliver holdt efter baby, hvalp og hannerne kan man købe ved ringen.
Efter tæverne vil der være avls- og opdrætsklasser og derefter vil vi kåre årets
Dansk Dogue de Bordeaux Vinder og Junior vinder 2016
Udstillingen forventes afsluttet senest kl 16.00

Vi glæder os til at se Jer alle og Jeres dejlige hunde.
Mange hilsner
Kim, Jannie & Merete
Udstillingsudvalget

