Internationale
Rassehundeausstellung
Neumünster 25. & 26. maj 2019

www.vdh-nord.de
International Racehundeudstilling i Neumünster
25.05. & 26.05.2019
i Holstenhallen, Justus-v.-Liebig-Str. 2-4, DE-24537 Neumünster
LØRDAG FCI Gr. 1,3,4,6,7,8– SØNDAG FCI Gr. 2,5,9,10
Kære hundevenner!

Hundeudstillinger i Tyskland forløber anderledes end udstillinger i andre lande. For at give dig et lille indblik i
vores system og gøre det lidt lettere at forstå tilmeldingen og udstillingsforløbet, har vi fået efterfølgende
informationer oversat til dansk.
Tilmelding til udstillingen: Der må kun tilmeldes hunde, som dagen før udstillingen er mindst 6 måneder
gamle. I Tyskland gælder, ifølge ,,Dyrebeskyttelses- Hundeloven" af 1. Maj 2002, et udstillingsforbud for
kuperede hunde fra ind- og udland. Ører, som er kuperet efter den 1.Januar 1987 og haler efter den 1.Juni
1998 (undtagelse; jagtlig brug efter tysk ,Dyrebeskyttelseslov"). Udstillingsforbudet gælder ikke, hvis der
foreligger en medicinsk indikation; et officielt bevis skal vedlægges tilmeldingen.
Tilmeldinger i Brugshundeklassen bliver kun accepteret med vedlagt kopi af et anerkendt FCI Certifikat. I
Championklassen skal en kopi af Champion-Certifikatet vedlægges. Berettigelses-kopierne skal senest
indgå på tilmeldingskontoret på sidste tilmeldingsdato. I Veteranklassen skal hunden være fyldt 8 år dagen
før udstillingen. Mangler de tilsvarende beviser , bliver hundene overført til Åbenklasse.

Vær venlig at udfylde tilmeldingen så den kan LÆSES.
Send ikke meldinger per post som allerede er sendt per fax. Tænk på at vedlægge nødvendige fotokopier.
Betaling: Bordesholmer Sparkasse, IBAN Nr. DE 252 1051 275 000 00 469 30.BIC= NOLADE 21 BOR ,
VDH-LV- Nord – CACIB 2019
Hundens navn skal angives på indbetalingsbeviset.

Tilmeldingsgebyr:
1. hund (inkl. katalog) 45,00 Euro ved tilmelding inden d. 03. april 2019
55,00 Euro ved tilmelding inden d. 19. april 2019

2. og følgende hunde 40,00 Euro ved tilmelding inden d. 03. april 2019
50,00 Euro ved tilmelding inden d. 19. april 2019
Avlsklasse- efteravlsklasse-, parklasse-konkurrence

15,00 Euro

Junior-Handling

10,00 Euro

Kopi af kvittering for betaling SKAL vedlægges uanset betalingsmåde. Betaling skal være VDH Nord i
hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb. Se priser og betalingsformer på bagsiden.

Efter at tilmeldingen er indgået, modtager du en bekræftelse, der vedhængt har en indgangsbillet og en
tilgodeseddel for et katalog. Det er muligt at bestille yderligere indgangsbilletter (voksne 6,00 Euro, børn fra
10 år 4,00 Euro, børn under 10 år har fri adgang, gæstehunde 3,00 Euro).
På selve udstillingsdagen er der adgang for hundene mellem kl. 7.00 og kl. 10.00.

Bedømmelserne begynder kl. 9.30. Forudsætning for adgang til udstillingsområdet er en gyltig
rabiesvaccination (ikke yngre end 4 uger og ikke ældre end 12 mdr.). De hunde, der kommer til denne
udstillling, skal have dokumenteret, at de er blevet vaccineret mod rabies mindst 3 uger før udstillingen
(vaccinationsattest eller EU-Hundepas (EU-Heimtierpass) skal medbringes). Rabiesvaccinationen er fra
vaccinationsdagen gyldig i 12 mdr. Skulle der være en længere gyldighed for rabiesvaccinationen, skal dette
dokumenteres i vaccinationattesten eller i EU-Hundepas; der skal så stå gyldig til den .........

Skulle en hund være blevet revaccineret mod rabies, inden de 12 mdr. er udløbet, bortfalder den såkaldte 3
ugers-frist.
Stamtavlen skal medbringes.
Hundene bliver bedømt i følgende rækkefølge (§ 48 VDH udstillingslov): Veteran-, Yngste-, Unghunde-,
Mellem-, Champion-, Brugshunde- og Åben klasse. Udstilleren er selv ansvarlig for at fremføre sin hund i
rette tid. Det gælder også for store ring. Ligeså er udstilleren ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som
dennes hund forårsager.
Udover at frisere og børste hundene er det ikke tilladt at bruge nogen form for hjælpemidler.
Brug af såkaldte galger er ikke tilladt. I bedømmelsen og den store ring må hundene ikke fremvises på et
bord eller podest. Double-Handling er ikke tilladt.
Konkurrencer: "Best i Race" bliver gennemført for hver race/variant, som FCI uddeler CACIB til. BIRKonkurencen bliver gennemført, efter dommeren har bedømt alle klasser, både hanner og tæver; Unghunde-,
Champion-, Brugshunde-, Mellem- og Åben klasse.
Her deltager CACIB-hundene, Unghundevinderne, dersom de har fået den højest mulige exstreriørbedømmelse.
Alle BIR-hunde deltager i Gruppe-konkurrencen opdelt i de officielle FCI-Grupper. Alle Gruppe-vindere
deltager i BIS-konkurrencen og om titlen ,,Landessieger Schleswig-Holstein"
Disse konkurrencer finder sted i den Store Ring.
Brugshunde bliver dømt udendørs.
Hver udstiller får et katalog. Hver CACIB-Hund får en ærespræmie. Der er et diplom til alle hunde.
Det er muligt at campere på udstillingsområdet.

Doris Milkert
VDH Landesverband Nord
www.vdh-nord.de
www.facebook.com/VDHNord

