10. januar
j
20177

Invitattion til Danmark
D
ksmesterrskabern
ne i IPO 3 2017
DKK IPO 3‐D
DM‐2017 afvvikles den 8.‐‐ 9. april 20177, arrangementet afhold
des af Schæfeerhundeklub
bben kreds
17 Silkeborgg
Alle medlem
mmer af speccialklubber og
o foreninge r, der opfyld
der adgangskravet, er dannsk statsborgger og som
fremfører een dansk stam
mbogsført hu
underace ka n tilmeldes til
t deltagelse i IPO‐DM‐20017.
Adgangskraavet er bestået IPO 3 prøve med minddst 85 point og udpræget DSB i grupppe C.
Prøven skal være beståeet i tidsrumm
met mellem 111. april 201
16. – 12. marts 2017.
IPO‐DM afvvikles efter prrøveprogram
mmet og i ov erensstemm
melse med Re
egler for afvi kling af IPO‐DM
udarbejdet af DKK‐BHU.
Skriftlig, bin
ndende tilmeelding via spe
ecialklub (skaal ske til und
dertegnet) Vivi Gilsager, vvivi@gilsager.dk, senest
den 14. marrts 2017.
Tilmeldingeen skal indeholde følgend
de oplysningeer:
- Navnet på tilmelden
nde specialklub / foreninng.
- Hundefførerens navn, adresse ogg telefonnr. samt e‐mail adresse.
- Hunden
ns stambogsn
navn og –nummer, race, køn og fødsselsdato samt uddannelsee.
Startgebyr p
på 450. kr. pr hund skal indbetales saammen med tilmeldingen.
Tilmeldingeen er først gæ
ældende, nårr startgebyreet er modtagget. Startgebyyret skal ind betales ved
Bankoverfø
ørsel til reg.nr. 4727 konto.nr. 52656444130 mærkket, mærket DKK
D IPO 3 DM
M.

Dommersam
mmensætnin
ngen bliver som
s
følger:
Gruppe A – Spor
Gunnnar Jensen – Michael Brandenhoff
Gruppe B – Lydighed
Per Svoldgaard – Erik Ahrends
Gruppe C – Forsvarsarbejde
Morrten Jensen – Vivi Gilsage
er
Overdommer
Ella Laursen
Figuranter:
Det korte arrbejde: Jannik Dybvad Grube
Det lange arbejde: Dirk Schimank
Reserve Maartin Hasagerr
Venligt bem
mærk:
Kryptorchid
de hunde og hunde der er kemisk kasstrerede kan ikke deltage
e i IPO‐DM. D
Deltager på DKK’s
D
landshold skal være meedlem af DKK
K
Deltageranttal, der kan deltage
d
max 50
Vivi Gilsager
BHR

