DANSK
POLITIHUNDEFORENING
Silkeborg afdelingen

Til alle Jyske og Fynske klubber.

Indbydelse til Jysk Mesterskab for Unghunde,
søndag den 09. september 2018.
Traditionen tro indbydes din lokalforening til, at deltage i Jysk mesterskab for Unghunde.
Jysk mesterskab i unghundeklassen har til formål, at give hundeførerne mere konkurrence erfaring, og
ikke mindst, at finde Jyllands / Fyns bedste Unghund. Deltagere kan komme fra både sektion I og II, og
skal være fuldgyldigt medlem af PH i en af klubberne fra område 1-4.
Hver forening er sikret to pladser på betingelse af, at man stiller to dommere og en figurant til rådighed
på dagen. Dette gælder også, hvis I kun kan stille med een hund.

Tilmeldingsskemaer vil blive tilsendt den enkelte klub direkte.
Skulle der være en forening, som ikke selv kan stille med dommere og figuranter er det naturligvis tilladt
at låne fra andre foreninger, dette skal man dog selv sørge for lokalforeningerne imellem.
På grund af stævnets praktiske gennemførelse vil tilmeldinger uden samtidig tilmelding af dommere og
figuranter bliver afvist.

Ekstra tilmelding: Hvis en lokalforening ønsker at tilmelde mere end to hundeførere, kan dette gøres
samtidig, (uden betaling i første omgang) de skal opstilles i prioteret rækkefølge. Deltagelse for disse hundeførere afhænger af den praktiske gennemførelse af stævnet, husk at tilmelde ekstra dommere og figuranter.

Stævnet bliver afholdt søndag den 09. september 2018.
Mødetid kl. 06.30 for alle.
På adressen:

Faurholtvej
7362 Hampen
(Militært bunker område ved Hjøllund)

Tilmelding skal ske til Silkeborg Politihundeforening på mail: silkeborgph@gmail.com samtidig hermed
indbetales tilmeldingsgebyr på
kr. 250,00 pr. hundefører på Reg. nr. 6190 Konto nr. 904 304 7856
Der vil være morgenmad og frokost til hundeførere, dommere og figuranter.
Øvrige gæster og supportere kan købe forplejning til fordelagtig pris på hovedstandpladsen.
Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte
Formand:

Jørgen Schytter Tlf.: 40455788 eller

Tilrettelægger:

Jesper Aaen

Tlf.: 41710714

eller på mailadressen: silkeborgph@gmail.com
Vi imødeser stor tilmelding, ser frem til at modtage Jeres tilmelding.
Og vi glæder os til at se jer i det midtjyske

Bindende tilmelding senest lørdag den 4. august 2018 (gerne tidligere).

