2 dagen met toekenning van CAC en jeugd CAC
28. en 29. september 2019
Plaats:
Hotel-Rest. „Zum dicken Heinrich“
Am Hülsebrink 10+11
31702 Lüdersfeld
Tel: +49 5725-94190

Een nacht in een eenpersoonskamer kost 58,00 euro, inclusief ontbijt en één nacht
in een tweepersoonskamer is 80,00 euro, inclusief ontbijt.
Camperplaats - goed uitgerust voor mobilisten direct bij het hotel.

Verloop programma
Zaterdag:
9:30 Uhr - s'middagsvan de showpapieren.
9:50 Uhr - s'middags presentatie van de keurmeester met een champagne-ontvangst
13 Uhr - start van de keurmeester

Keurmeester: Jessica Brinker (D)
Bijkomend aanbod
Groottemeting en tandcontrole
Leden (SWC e.V.): gratis
Niet-leden : 10.- Euro / per Hond
Ca. 19 Uhr – gezamelijk diner met het overhandigen van de certificaten

Aangeboden: Schnitzelbuffet voor 13,99 Euro per persoon.
Zondag:
9:50 Uhr s'middags presentatie van de keurmeester
10 Uhr – ca. 13 Uhr start van de keurmeester

Keurmeester: Marietta Kühne (D)

Groepen en inschrijfgeld
Gebruik alstublieft het online formulier en vul het zorgvuldig in.
Na ontvangst van u formulier ontvangt u een automatische bevestiging. Dat is heel
belangrijk,zodat je weet of je formulier is aangekomen.
Op de dag van de Show moet uw hond de leeftijd van de voor hem geschikte klasse bereikt
hebben.
Voor de eerste hond in de:
Jeugd klasse/ tussen klasse/ open klasse/ champion klasse/ gekastreerde honden/ veteraan
klasse
22 Euro per dag.elke verdere hond van een eigenaar 20 Euro per dag.
Babyklasse – 10.- Euro
Jüngstenklasse – 10.- Euro
Juniorhandling – 10.- Euro
Juniorhandling is een klas waarbij kinderen tot 18 jaar hun hond presenteren en laten zien dat zij het ook KUNNEN!

Paarklasse /Zuchtgruppe – 20.- Euro

U hebt 2 opties om de registratiekosten te betalen. Bequem over het clubaccount of op de dag
van de Show ´s`ochtends in contanten.
Silken Windsprite e.V.
IBAN DE 60 2615 1311 0161 4495 90
BIC NOLADE21GFW
Maar let op dat het aanmelden verplicht tot betaling,ook als u niet verschijnt!

