
Dansk Dalmatiner Klub inviterer til Klubudstilling 25. – 26. maj 2013 
 
Sted Udstillingerne afholdes ved Lyngborgen, Enebærvej 4, Ellinge Lyng, 4560 Vig 
Dommere Den 25.05.13 – Kresten Scheel, DK 

Den 26.05.13 – Birte Scheel, DK 
Udstilling Det er 2 separate certifikatudstillinger – med cert’er begge dage 
Tilmeldingsfrist Senest 20.04.13 
Tilmelding Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk 
Pris Rabat gives ved tilmelding til begge dage og/eller ved tilmelding af flere hunde 

med samme ejer. Rabatten tilbagebetales kontant på udstillingsstedet. 
Priseksempel: 
1 hund 1 dag kr. 350,- 
1 hund 2 dage kr. 350,- + kr. 300.- i alt kr. 650,- 
2 hunde 1 dag kr. 350,- + kr. 300.- i alt kr. 650,- 
2 hunde 2 dage kr. 350,- + kr. 300.- + kr. 250,- + kr. 250,- i alt kr. 1150,- 
Herefter + kr. 250,- pr. hund pr. dag 
Baby / hvalp: kr. 245,- 
De tilmeldte hunde skal have samme ejer. 

Udenlandske 
udstillere 

Husk kopi af stamtavle skal fremsendes til kernehusets@kernehusets.dk samtidig 
med tilmeldingen, hvis hunden ikke tidligere har været udstillet i Danmark. 

Bespisning Bespisning dækker: 
Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad (festmenu) 
Søndag: Morgenmad og frokost 
Pris i alt kr. 350,- pr. person 
Pris ekskl. morgenmad lørdag og søndag: kr. 300,- 
Kun festmenu lørdag: kr. 200,- 
Frokost lørdag + søndag: kr. 150,- 
Børn under 12 år skal betale halv pris! 
 
Drikkevarer bedes købt på stedet for at støtte klubben  
 
De, der ikke overnatter, skal betale yderligere kr. 50,- pr. hund (det forlanger 
udlejeren) 

Indkvartering Dalmatinerklubben har på udstillingsstedet et antal værelser, som fordeles efter 
først til mølle princippet:  
 
Pris: kr. 550,- pr. person 
 
Sengetøj skal medbringes 

Camping Pris kr. 125,- pr. person for hele weekenden 
 Indkvartering kan ske fra fredag kl. 18.00 
Bankkonto Reg.nr. 1551 – Konto nr. 3138034763 
Kontakt Spørgsmål vedr. overnatning, forplejning, priser m.v.: Klubbens kasserer Mette 

Grüner Vindfeldt -  Tlf. 29 64 34 45 
Kontakt Spørgsmål vedr. udstilling, tilmelding m.v.: Klubbens udstillingsansvarlige Mette 

Christensen - Tlf. 63 21 08 06 
 
Der er rigtig mange opgaver, der skal fordeles på en klubudstilling. 
De danske udstillere vil blive kontaktet for tildeling af opgaver. 


