
 

 

 

 

Velkommen til DKK kreds 10s Juleskue  

den 4. december i Haslev Hallerne, Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev. 

 

Vi ser frem til en dejlig dag, hvor vi skal huske at passe på hinanden, og 

holde god afstand. 

Tidsplan: 
kl.9.00  Dørene åbnes for adgang, ingen adgang før, og hav dit Coronapas klart. 

Kl. 10.00  Bedømmelserne begynder i de 4 ringe. Dommere er Gitte Sundsdal, Harald Pedersen, 

Rudi Brandt og Michael Hammerich. Der skal benyttes mundbind i ringen. Se racernes 

fordeling i ringene og række følge her:  http://kortlink.dk/dkk-kreds10/2dx2e  

Kl. 12-14 Mulighed for at spise en lækker julefrokost for kun 150 kr/person. 

Bestil på Hundeweb senest den 28/11 her: http://kortlink.dk/hundeweb/2dwt2  

Ca. 13.15 Barn og hund, optil 5 år, 6-10 år, 11-17 år – pris 30 kr. 

14.00 Juniorhandling* - Rudi Brandt 

14.10 Seniorhandling alder 18-29 år* - Michael Hammerich  

14.20 Seniorhandling alder 30-59 år* - Harald Pedersen  

14.30 Veteranhandling +60 år* - Gitte Sundsdal 

14.40 Par klasse (2 hunde af samme race)* - Rudi Brandt 

*Tilmelding til ovenstående klasser sker ved informationsboden, senest kl 12, pris 50 kr/klasse 

14.50 Bis Baby (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Harald Pedersen 

15.00 Bis Hvalpe (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Michael Hammerich 

15.10 BIS Junior (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Gitte Sundsdal 

15.20 BIS Mellemklasse (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Rudi Brandt 

15.30 BIS Åben (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Harald Pedersen 

15.40 BIS Champion (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Michael Hammerich 

15.50 BIS Brugs (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Gitte Sundsdal 

16.00 BIS Veteran (vinderen går videre til BIS Juleskue 21) - Harald Pedersen 

16.10 BIS Juleskue 21 - Rudi Brandt 

16.20 Tak for i dag og på gensyn til Påskeskue i Horbelev hallen, skærtorsdag den 14. april 

2022  

Skueleder og corona ansvarlig: Jeannie Kristensen – telefon på dagen: 26241996 

 

 

http://kortlink.dk/dkk-kreds10/2dx2e
http://kortlink.dk/hundeweb/2dwt2


 

 

 

 

 

Er du ny udstiller? 
Hvis det er første gang du prøver at udstille, er du velkommen til at komme til vores info – og 

salgsbod, så vil vi hjælpe med at svare på dine spørgsmål. 

 

Skuets forløb: 
På skuet er der 4 ringe fordelt i 2 haller. Katalog kan kun ses elektronisk på hundeweb fra kl. 8.00 på 

dagen http://kortlink.dk/hundeweb/2dwy4  Hver race bedømmes for sig. Der gives skriftlige kritikker, 

som kan se på hundens egen side på hundeweb, men også via kataloget. Hver deltagende hund får en 

værdikupon på 25 kr., som kan anvendes i kredsens bod eller i hallens cafeteria. 

 

I hver race findes der bedste baby, bedste hvalp, bedste junior, bedste mellemklasse, bedste åben 

klasse, bedste champion, (bedste brugshund) og bedste veteran. Disse går videre til store ring fra kl ca 

14.50. Der gives ikke CK i de officielle klasser og derfor vil der ikke være BIR (bedst i racen). 

 

Rosetter 
Der vil være rosetter til bedste baby og bedste hvalp. Derudover vil der være rosetter til de 4 bedst 

placerede i store ring. I kredsens bod er der mulighed for at købe et stort udvalg af rosetter, samt 

Årets Juleroset. 

 

Fotos 
Der vil blive taget fotos på dagen, som vil blive lagt på kredsen hjemmeside. 

 

Mad og drikkevarer 
Der vil være mulighed for at købe diverse mad og drikkevarer i hallens cafeteria og derfor må du/I ikke 

medbringe egen mad og drikkevarer. 

 

Bure, vogne, ”kravlegårde”, stole osv. 

Du er velkommen til at medbringe bure, vogne, ”kravlegårde”, stole osv., men vi opfordrer til at du 

ikke fylder mere en højst nødvendigt, så der er plads til alle. Husk også at holde afstand til ringen. 

 

Husk at medbringe  
Stambog, vaccinationsattest (stikprøvekontrol), nr. skilt (nål til nummerskiltet), tæppe eller bur, 

vandskål, godbidder til hunden og mundbind. 
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Corona restriktioner og anbefalinger: 

Du, andre deltagere og besøgende skal vise gyldigt coronapas, for at få adgang til skuet. Der vil blive 

udleveret festival armbånd, til alle med gyldigt coronapas, som skal bæres hele dagen. 

 

 Benyt mundbind, når du viser din hund i ringen 

 God idé også at benytte mundbind, når du bevæger dig rundt på skuet 

 Hold afstand, både i og uden for ringen. 

 Sprit dine hænder af, inden du går i ringen. 

 Gå først ind i ringen, når din klasse, bliver kaldt ind, stil jer klar i nummerorden. 

 Følg regeringens corona anbefalinger. 

 Er du syg, så bliv hjemme. 

Coronapas: Deltagere og publikum skal fremvise Coronapas for at komme ind på skuet, da antallet af 

tilmeldte hunde er over 100. Har du ikke et gyldigt Coronapas, vil du ikke kunne komme ind på skuet. 

Der er et kvik-test center lige ved siden af hallen, som du har mulighed for at benytte. Vi gør 

opmærksom på, at DKK kreds 10 IKKE refunderer tilmeldingsgebyret, hvis du ikke har et Coronapas og 

dermed ikke kan deltage i skuet. DKK kreds 10 vil dog tilbagebetale tilmeldingsgebyret hvis du er 

smittet med corona inden for de sidste 14 dage og dermed ikke har et gyldigt corona pas. – 

dokumentation skal sendes til jeannie.kristensen@stofanet.dk senest den 3. december.  

 

Vi opfordrer kraftigt alle til at lade sig kvikteste eller PCR teste inden skuet, 

selvom du har et gyldigt coronapas.  

 

Vi håber at du glæder dig lige så meget som VI gør. 

 

Mange hilsner 

DKK kreds 10s bestyrelse 

mailto:jeannie.kristensen@stofanet.dk

