Engelsk Setter Klubs 100 års Jubilæums Prøve 2018
Standkvarter Vejen Idrætscenter
Programmet for jubilæums prøven er:

Mandag 19/3
Tirsdag 20/3

Fælles VK for alle Engelske raser + UK og Åbenklasse.
Nordisk Match prøve 1 + UK og Åbenklasse.

Onsdag 21/3

FCI prøve alle racer også kontinentale. Udstilling (Hele gruppe 7) + UK
og Åbenklasse.

Torsdag 22/3

ESK’s. Vindeklasse 1. Heat. + UK og Åbenklasse.

Fredag 23/3

UKK + UK og åbenklasse.

Lørdag 24/3

ESK’s. VK 2. Heat + Matchning i UK og ÅK. UK og Åbenklasse.

Søndag 25/3

Gramprix åben for alle racer (ikke anerkendt) + UK og Åbenklasse.

Nordisk match prøve 1, afholdes med 3 deltagere fra hver land 1 unghund, 1 åbenklasse hund og 1
vinderklassehund. Der skal findes bedste hold og bedste individuel. Prøve 2 bliver i forbindelse
med vores jubilæums efterårsvinderklasse, på denne prøve stilles der med 4 vinderklasse hunde
fra hver land.
Om søndagen afholder vi en helt ny prøve, unghunde gramprix. En prøve der er åben for alle racer.
I første omgang er det for unghunde der ikke er fyldt 2 år på prøvedagen og har opnået 1. præmie
i UK. Hvis ikke der er meldt hunde nok til kan man også melde til med en 2. præmie osv. Hundene
bliver afprøvet i 3 min. hvor det er ren konkurrence og hvor der er en vinder af hver slip. Bliver
man nr. 2 to gange er man færdig.
Dommere til prøven offentliggøres senere.
Prøveleder på prøven er Minna og Erling Clausen, tlf. nr. 30 52 52 68 og 23 35 06 35.
Der vil være mulighed for fælles spisning hver aften kl. 18.30, dog fredag kl. 19.30.
Madpakker/sandwich kan bestilles til hver dag.
Overnatningerne er incl. morgenmad, der kan også bestilles morgenmad for de der ikke
overnatter.
Priser og bestillingsseddel kommer senere.
Torsdag kl. 20.00 afholder vi Engelsk Setter Klubs generalforsamling.
Fredag kl. 16.30 til 19.30 holder Engelsk Setter Klub en reception i anledning af vores 100 års
jubilæum.
Lørdag kl. 18.30 holder vi jubilæums festmiddag.

Vi har reserveret alle værelser på Idrætscentret, der er mulighed for at overnatte på
Sportshotellet, Danhostel, hyttebyen samt mulighed for selv at medbringe campingvogn og mobil
Home (Det hele ligger inden for gå afstand) Vi har forhandlet os frem til en rabat på alle
overnatningerne på 12 %.
Man skal selv reserverer overnatningen direkte ved Vejen Idrætscenter på telefon nr. 75 36 05 00,
HUSK at oplyse koden ESK for at reserverer.
Vi glæder os til at se jer alle til Jubilæumsprøven.
ESK´s bestyrelse.

