DANSK RETRIEVER KLUB
RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER
CERTIFIKATUDSTILLING

Sted: Ringsted og Omegns Jagtforening
Tolstrupvej 25, Tolstrup, 4100 Ringsted
(arealet bag ved den gamle Tolstrup Skole)

LØRDAG DEN 24. AUGUST 2019.
Velkommen til golden raceledelsens efterårsudstilling på Ringsted og Omegns Jagtforenings
udendørs areal.
Der er anmeldt 80 hunde, heraf 5 Baby & 3 Hvalpe. Baby/Hvalpe bedømmes først, derefter hanner,
hvorefter der holdes en kort frokost, efterfulgt af tævernes bedømmelser.
DOMMER:

ORLAGH MURRAY, IRLAND (KENNEL RATCHCLOON)
UDSTILLINGSLEDER: ADA BENTIVENGA,
Mail: sambada@hotmail.com / Tlf.: 6088 1562
PROGRAM:
KL.

09.00:

BEDØMMELSERNE STARTER.

FROKOSTPAUSE:

NÅR ALLE HANNERNE ER FÆRDIGBEDØMT.

KL.

SLUTKONKURRENCER.

15.30 CA.:

Alle tider er cirka-tider, ret til ændringer forbeholdes.
Husk at medbringe, til evt. forevisning - hundens stamtavle & vaccinationspapirer, samt
bekræftelse på rettidig tilmelding og betaling. Udskriv/medbring nummeret fra tilsendte mail
•
•

Pladsen vil være åben for deltagerne fra klokken 7.45
Mødetidspunkt er fleksibelt, således at det påhviler den enkelte udstiller, at være
ved ringen, når den aktuelle klasse kaldes ind.

klar

Forplejning: Raceledelsen sørger for salg af mad, medbring selv drikkevarer.
• Hjemmelavet kartoffelsalat, frikadeller og kage til 50 kr.
• Gratis sodavandsis til alle, hvis det er is-vejr.
KATALOG UDLEVERES GRATIS VED HENVENDELSE I INDSKRIVNINGEN.

Stand på dagen: Petshoppen.
OBS Ekstra Lodtrækning med præmier fra Petshoppen:
I frokostpausen trækkes lod om 10 gavekort på 50 kr. som skal bruges på dagen i Petshoppens
stand.
Efter udstillingen trækkes lod blandt alle som har handlet på standen om en hundeseng.
Gættekonkurrence for standens handlende - gæt hvor mange godbidder der er i en 3,5 kg
spand - den der kommer tættest på vinder godbid-spanden.
Vel mødt: Golden raceledelsen

Luftning af hunde: Vis hensyn anvend "Lorteposer" ophængt til sådanne anledninger.
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Alle kritikker vil være digitale.
NYT IT-SYSTEM PÅ UDSTILLINGERNE!
Pr. 1. januar 2015 går DKK over til et nyt IT-system på udstillingerne, hvor hundens resultat og
dommerens kritik bliver indtastet direkte i DKK’s registreringssystem, mens bedømmelserne
foregår i ringene. Kritikker og udstillingsresultater vil være tilgængelige på resultatsiden på det
offentlige www.hundeweb.dk, så snart racen er færdigbedømt i ringen. Hundens kritik vil
ligeledes være at finde på ”Min Side” og ”Mine tilmeldinger”.
Det vil sige, at man kan se resultatet og kritikken umiddelbart efter bedømmelsen, hvis man har
medbragt en smartphone eller en tablet på udstillingen og har adgang til internettet. Det er
endvidere muligt at modtage kritikken pr. sms, hvis man har tilvalgt denne service i forbindelse
med tilmelding.
Da kritikkerne registreres elektronisk og vil være tilgængelige på internettet, vil de ikke længere
blive udleveret i papirform.
Resultater og kritikker for udstillingen i Tolstrup findes på følgende link:
Udstillinger: Resultater / kritikker
o Åben Hundeweb via www.hundeweb.dk
o Klik herefter på ”resultater” på forsiden af Hundeweb (man skal ikke lokke ind for at
kunne se resultaterne)
o Find udstillingen og klik på ”resultater” ude i højre side.
o Vælg den race, du ønsker at se resultater på, og klik på ”Vis racens resultater”
o

På næste side vil man kunne følge resultaterne løbende og hvis man vil se hundens
kritik, så skal man klikke på ”Kritik”.

Shows: Results /critiques
o Open the Hundeweb website: www.hundeweb.dk
o Choose the British flag at the top of page.
o Click “results” at the front page of Hundeweb (it is NOT necessary to log in to see the
results).
o Find the show and click “Results” at the right side of the screen.
o Choose the breed you want to see results for and click “Show the breed results”.
o On the next page it will be possible to follow the results in progress and if you want to
see the dog’s critique, you must click “Critique”

