INVITATION TIL
Biathlon og Vandprøver ved
Gold Cup 2019
Fredag den 19. juli. 2019 arrangeres vandprøver samt Biathlon
Newfoundlandklubben i Danmark står bag arrangementet, som finder sted ved Herning
vandskiklub Adresse: Haugevej 1, 7400 Herning og i udstillings ringen på Gold Cup området.
Der kan tilmeldes i 4 forskellige prøve
 Biathlon
 Vandprøve Startklasse
 Vandprøve Åben klasse
 Vandprøve Elite
Biathlon består af aflæggelse af SoR, Svømme- og Redningsprøve (fredag), og en uofficiel
eksteriørbedømmelse ved en officiel eksteriørdommer. SoR prøven aflægges ved Herning
vandskiklub. Officials til Biathlon vil være vandprøvedommerne.
Eksteriørbedømmelsen foregår lørdag morgen d. 20. Juli i ringen på Gold Cup området.
”Vandhunde” bedømmes mht. eksteriør efter samme kriterier som de øvrige
eksteriørbedømmelser, men der ses bort fra evt. fejlfarver, da disse ingen betydning har for, om
hunden er en god ”vandhund”.

Program fredag den 19 juli 2019
Kl. 08.00
Kl. 09.00 – 18.00

Kl .18.00

Indskrivning og kontrol af papirer samt Lodtrækning,
ved Herning vandskiklub
-

Biathlon Vand
Åben klasse
Elite klasse
Startklasse

Præmieoverrækkelse Start-, Åben og Eliteklasse?

Program lørdag den 20 juli 2019
Kl. 09.30

Eksteriørbedømmelse i Guld Cup Ringen

Ca. 13:00 (efter frokostpausen)

Overrækkelse af diplom og SoR roset
Bedste Biathlon

Newfoundlandhunde, Landseere og Leonberger med FCI anerkende stambog samt aflæselig IDmærkning kan deltage. Hunden skal være mindst 10 måneder gammel. Den skal opfylde DKKs
vaccinationskrav som ved deltagelse i udstilling og være ansvarsforsikret. Bevis herpå samt
kvittering for betaling af forsikring bedes medbragt. Alle hunde skal medbringe ejerbevis og
udenlandske hunde skal yderligere medbringe stambog. Disse dokumenter bedes fremvist, inden
bedømmelsen starter.
Biathlon er kun for Newfoundlandhunde.
Løbske tæver kan deltage i arrangementet, men de må ikke komme ind på prøveområdet før alle
andre hunde er færdige med deres prøver. Er hunden løbsk meldes dette til Konkurrencelederen
inden lodtrækning om prøvestart.
Beskrivelse af Vandprøvereglerne og SoR findes her: http://www.newfclub-vand.dk/vandtest.html
Ved færre en 5 tilmeldinger vil arrangementet blive aflyst.
Tilmeldelse sker på hundeweb.dk
Tiderne i programmet er tentativ og kan blive ændret alt efter tilmeldingsantallet.

