
FASTELAVNSSKUE I KREDS 2 
SØNDAG D 19 FEBRUAR 2023 

Traditionen tro holder Kreds 2 fastelavnsskue for alle racer med DKK stambog.
Skuet løber af stablen søndag d 19 februar 2023 i Hønghallerne, Rosenvænget 23, 4270 
Høng.

Vi har inviteret følgende dommere:
1 Katrine Jeppesen

2 Munthe Bium
3 Jeanette Balkan

4 Michael B. Jeppesen

Der er tilmeldt ca. 206 hunde som fordeles i 4 ringe.

Skuet afvikles på følgende måde:
Hver race bedømmes for sig selv og der kan for hver race findes
Bedste baby,
Bedste hvalp,
Bedste junior
Bedste veteran.
Disse går videre til Store Ring konkurrencerne senere på dagen.

Bedste hund i Racen (BIR) går videre til Gruppekonkurrencerne i grupperne 1-10

Alle vinderne af gruppekonkurrencerne gruppe 1-10 går med i konkurrencen om Best In 
Show

På dagen indtil Kl 12.00 kan du for kr. 75,- tilmelde dig og din hund til følgende øvrige
konkurrencer:

* Barn & hund 5-6 år
* Barn & hund 7-9 år
* Juniorhandling Mini
* Juniorhandling Maxi
* Seniorhandling 18-49 år
* Seniorhandling 50+
* Parklasse (2 hunde af samme race)

Du kan GRATIS tilmelde dig og din hund til Skuets flotteste fastelavnsekvipage.
Opslag med rækkefølgen for konkurrencerne i Store Ring vil være at finde på dagen.

Anden praktisk information:
Hallen åbner Kl.08:30 Bedømmelserne starter Kl. 10:00 og dagen afsluttes med alle
konkurrencerne i store ring.

Udskriv og medbring dit nummerskilt som du har modtaget på mail. På nummerskiltet står
også hvilken ring du skal være i. Desuden medbringes en nummerskiltholder, vandskål og
gyldig vaccinationsattest. 



Der er gratis adgang for besøgende og besøgshunde må medbringes mod forevisning af 
gyldig
vaccinationsattest.

Som altid er der flotte rosetter og fine ærespræmier og sponsorpræmier.
Husk at besøge vores sponsorer og deres stande på skuet.

Vi glæder os meget til at se dig og din hund til en hyggelig dag, hvor alle selvfølgelig 
rydder op
efter sig selv.

Der skal lyde en stor TAK til alle vores sponsorer Klausen import, Thielemann
hundesmykker, Atilla show leads, foderautomaten, Falck

 Hilsen
Udstillingsudvalg og bestyrelsen i DKK Kreds 2

Har du spørgsmål vedrørende skuet så kontakt os på

info@dkk-kreds2.dk
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