Dato:
Sted:

Lørdag, 1. september 2018
Drammen Hundepark
Gartneriveien 5, 3057 Solbergelva
Dommer: André van den Broek, Nederland

Velkommen til Norsk Myndeklubbs høstutstilling for alle mynderaser i gr. 10.
Til årets ustilling har vi invitert en erfaren myndedommer fra Nederland - André van der Broek.
Han har dømt flere store internasjonale utstillinger samt mange rasespesialer verden over.
Her følger hans egen presentasjon:
“I have been involved with dogs since 1968 when I started my dog carreer with a Whippet.
Due to the fact that I wanted to explore my interest in dogs I succeeded to become a judge for Whippets in 1981. During that time my attention was drawn to the Pharaohound and in 1982 I bred my first
litter with the affix: “Of the Netherlands”. In this breed I have been very successful; breeding BIS and
BIG-winners and exported to several countries including USA. In the past I have been involved in
handling, co-owning and co-breeding Borzois with lots of success (“Gustopsowaya’s” Borzois and a
long time ago “Van Borjoschka” Borzois). At the moment with “Modnyabistru” Borzois.
My interest resulted in expanding my judging-license and in the year 2000 I became a group judge
for Sighthounds. I have been judging in Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, England,
Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slowakia,
Sweden, Switzerland, Tsjechie, USA and of course Holland. This judging includes several specialties
for my two own breeds; Borzoi and Pharaohound. I have also judged several times the clubshow from
the Dutch Dachshund Club, the Dutch Schnauzer Club including the ISPU show in Holland, two times
the Great Dane of the Year show and I have judged at the European- and World Dogshow. Besides
Sighthounds and the Mediterranean breeds from FCI-group-5 I’m also judging Pinschers and
Schnauzers, Dachshunds and Great Danes. All breeds in which I’m really interested.”

Det vil konkurreres om BIS valp, BIS bruks, BIS veteran og Best In Show.
Hunden må ha CK fra bruksklasse for å kunne konkurrere om BIR/ BIM bruks.
BIR hunden går videre til konkurransen om BIS bruks.

Krav for deltagelse i bruksklasse: 1) Fylt 15 mnd. første utstillingsdag. 2) Gyldig lure coursing lisens. 3) Fullført minst 3 prøver, hvorav minst
en internasjonal (CACIL) prøve. Det må ha gått minst ett år og én dag mellom første og siste løp. 4) Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng
(certkvalitet) i de tre kvalifiserende løpene. Vi gjør oppmerksom på at utenlandske hunder ved påmelding skal legge ved et WCC (working
class certificate) fra sitt hjemland som bekrefter at de har oppfylt kravene til deltagelse i BK. Hvis dette ikke foreligger ved fristens utløp, blir
hunden flyttet til åpen klasse.

Påmeldingen er bindende. Utstillingen avholdes etter NKK’s regler. Det tas forbehold om dommerendring.
Elektronisk påmeldingsavgift: Valper kr. 250, voksne kr. 350.
F.o.m. 3. voksne hund med samme eier 50% rabatt ved innbetaling innen fristens utløp.
Manuell avgift: Valper kr. 300, voksne kr. 400.
Manuell påmeldingsadresse: Siv-Lene Havold Stene, e-post syhjornet@ymail.com
Kontonr: 1503 21 15052 Norsk Myndeklubb
Påmeldings- og betalingsfrist: 1. august 2018. Innbetaling etter fristen medfører 50% tillegg.
Forlenget elektronisk påmelding: 12. august 2018. Valper kr. 350, voksne kr. 450.
Informasjon: Siv-Lene +47 997 04 606. Se også klubbens hjemmeside: www.myndeklubben.no

Velkommen til en hyggelig myndedag!

