
 
 

 
 

 
 
 

PM til Beagle Klubbens Very Special udstilling i  
Næstved 

søndag, den 17. juli 2022 
 

 

Dommer: Grant Gibson, Australien  
    

Bedømmelserne starter kl. 9.00 
og foregår udendørs 

 

Der er tilmeldt 109 beagler til denne udstilling – fordelt som følger: 

 

 

 

 

 
 

 
COVID-19/Corona 
De nationale COVID-19 restriktioner er ophævet. Det er dog vigtigt, at vi fortsætter de gode 

vaner og passer på hinanden, så husk at: 

 

• Holde afstand  

• Vaske hænder tit eller bruge håndsprit  

• Blive hjemme hvis du er syg eller har symptomer 
 

Der er ikke krav om at bære mundbind i ringen. Dog beder vi om at efterkomme det, hvis 

dommeren ønsker, at der bæres mundbind i ringen. 

 

Katalog 
Kataloget er tilgængeligt online fra kl. 7.00 på udstillingsdagen på hundeweb.dk på følgende 

link: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/220243/ 

 

Kritikker og resultater 
Kritikker og udstillingsresultater vil være tilgængelige på www.hundeweb.dk på følgende link: 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/220243/ 

 

Klasse/Class Hanner Tæver 
Babyklasse/Baby 2 4 

Hvalpeklasse/Puppy 1 3 

Juniorklasse/Junior 11 21 

Mellemklasse/Intermediate 2 5 

Åben klasse/Open 10 19 

Brugshundeklasse/Working 3 2 

Championklasse/Champion 7 7 

Veteranklasse/Veteran 5 7 

   

Opdrætsklasse/Breeder’s group 2 6 

Avlsklasse/Progeny group 0 1 

Parklasse 

Very Special Class 

Barn og hund 

 

Tilmelding på dagen til Toke 

Larsen (Parklasse og Very 

Special Class) eller Ulla 

Hvidberg (Barn og hund) 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/220243/
http://www.hundeweb.dk/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/220243/


Mødetider 
Det er udstillerens pligt at være til stede, når bedømmelserne af de enkelte klasser starter. 

 
HUSK at medbringe 
Gyldigt ejerforhold og vaccinationsattest, kvittering, nummerskilt og vandskål. Der vil på 

dagen blive foretaget stikprøvekontrol af vaccinationer.  

 

Info til nye udstillere 
Hvis du er ny udstiller og har spørgsmål inden udstillingen, er du velkommen til at skrive til 

udstilling@beagleclub.dk, så besvarer vi dine spørgsmål og sørger for, at du bliver taget godt 

imod på udstillingsdagen. 

 

Du kan også henvende dig til udstillingslederen, hvis du har behov for hjælp på selve 

udstillingen. Udstillingslederen vil henvise dig til en kontaktperson for nye udstillere. Personen 

kan hjælpe dig til rette og svare på eventuelle spørgsmål. 

 

Pokaler og fotografering  
Uddeling af pokaler i de officielle klasser vil foregå efter udstillingens afslutning. Beagle 

Klubben vil servere en forfriskning, og vi vil sammen hylde dagens vindere. I forbindelse med 

uddelingen af pokaler vil der også være mulighed for at få taget et billede af hund og dommer. 

Billederne vil blive lagt op på Beagle Klubbens Facebook-side efterfølgende. 

 
Ønsker du ikke at din/dine hunde præsenteres som vinder(e) på klubbens Facebook-side, skal 

dette meddeles til udstillingsudvalgets formand eller til udstillingslederen inden udstillingen 

eller senest på dagen. 

 

Forsikring 
Hunde, der befinder sig på udstillingsområdet, skal være omfattet af en dækkende ansvarsfor-

sikring. Hundeejeren er ansvar for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund 

evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som 

hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.  

 

Ryd op efter dig selv og din hund 
For at Beagle Klubben kan få lov at leje sig ind i de forskellige haller og udendørs arealer, er 

det bydende nødvendigt, at alle gør en indsats. Når området forlades, skal den derfor være i 

samme stand, som da du ankom. HUSK høm-høm poserne! 

 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål på dagen, bedes du henvende dig til udstillingslederen Toke Larsen. 

Har du spørgsmål til den fremsendte PM, bedes du venligst kontakte undertegnede. 

 

OBS. Eventuelle klager skal rettes til udstillingslederen på udstillingsdagen. Klager modtaget 

senere end på udstillingsdagen behandles ikke, jfr. DKK’s udstillingsreglement. 
 
 

BEAGLE KLUBBENS UDSTILLINGSUDVALG  

 

Lotte Teilmand 

Rønkrogen 5 

2600 Glostrup 

Tlf. 26923141 

Mail: l.teilmand@gmail.com 

 

 

mailto:udstilling@beagleclub.dk


 

 

Adresse:  
 

 

DcH Næstved 

Ålestokvej 3  

4700 Næstved 
 

Yderligere praktisk information om udstillingen  

Udstillingen foregår på DcH Næstveds træningsarealer ca. 5 min. fra Campingpladsen De Hvide Svaner i 

Karrebæksminde.  

 

 

A: De Hvide Svaner Camping, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde  

B: DcH Næstved, Ålestokvej 3, 4700 Næstved 

 
 
Stande på udstillingsområdet 

HundeTamTam 
HundeTamTam vil have en stand på udstillingsområdet, hvor de vil sælge ting og sager til hund og ejer. Link 
til HundeTamTam https://www.hundetamtam.dk/ 
 
KynoRehab 
KynoRehab vil være til stede på udstillingen, hvor alle hunde har mulighed for at få et gratis 5 min. 
osteopatisk tjek og en hel osteopatisk behandling til 550 kr. Link til KynoReHab  
https://www.kynorehab.dk/ 

https://www.hundetamtam.dk/
https://www.kynorehab.dk/


 

 
 
Teltene kan sættes op fra lørdag den 16. juli 2022 kl. 11.30.  
 
Opstillingsområde 
Der vil være et opstillingsområde lige uden for udstillingsringen, hvor hundene i klassen, der skal 
bedømmes, samles og løber ind i nummerrækkefølge i ringen, og løber en runde i ringen, før hundene 
stilles op. 
 
Særlige klasser 
Der er tilmelding til parklasse senest kl. 12.00 på dagen til Toke Larsen. Det koster 100 kr. eller 4 
værdikuponer at deltage. 
 
Der er tilmelding til Very Special Class (tre kuldsøskende, der har deltaget på udstillingen om søndagen) 
senest kl. 12.00 på dagen til Toke Larsen. Det er gratis at deltage. 
 
Der er tilmelding til Barn og Hund senest kl. 11.00 på dagen til Ulla Hvidberg. Det koster 20 kr. eller 1 
værdikupon at deltage. 
 
Live streaming 
Udstillingen vil blive live streamet på Beagle Klubbens Facebook-side. Kataloget vil også blive gjort 
tilgængelig på Beagle Klubbens Facebook-side før udstillingernes start, tidligst 2 timer før udstillingens 
start. 
 



 

 

INFORMATION IN ENGLISH 

 
 
The judging begins at 9.00. The judging will be outdoors at: 
 

DcH Næstved 
Ålestokvej 3 

4700 Næstved  
 

The show will take place at the red B on the map above. The VSS-Camp is marked with a green A. The 
distance between the VSS-Camp and the show area is 5 km approximately 6 minutes by car. 
 

The show area will be open for setting up tents from 11.30 Saturday 16 July 2022.  
 
COVID-19 

It is not mandatory to wear a face mask when you show your dogs in the ring. However, we please ask you 
to follow the judge’s request if he would like the exhibitors to wear a face mask. 
 
If you are sick, if you feel ill or if you have COVID-19 symptoms, please stay at home. 
 
Online catalogue 
The catalogue will be available online from www.hundeweb.dk from 2 hours before the judging start, i.e. 
from 7.00 hrs Sunday. 
 
Direct link to the catalogue on hundeweb.dk: https://www.hundeweb.dk/udstilling-

katalog/udstilling/220243/ 

 

Online critiques and results 
Critiques and show results will be available at the result page of www.hundeweb.dk 
 
Direct link to critiques and results on hundeweb.dk:  
https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/220243/ 
 
Special classes 
Entry for the braces class to Toke Larsen before 12.00 Sunday 17 July. The fee is 100 DKK or 15 EUR or 4 
prize coupons. 
 
Entry for Very Special Class (3 litter mates who have participated in the show) to Toke Larsen before 12.00 
Sunday 17 July. It is free to join. 
 
Entry for junior handling to Ulla Hvidberg before 11.00 Sunday 17 July. The fee is 20 DKK or 3 EUR or 1 prize 
coupon. 
 
Live streaming 
The exhibition will be live streamed on the Danish Beagle Club's Facebook page. The catalogue will also be 
made available on the Danish Beagle Club's Facebook page. 
 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/220243/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/220243/
http://www.hundeweb.dk/
http://www.hundeweb.dk/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/220243/


 

PROGRAM SØNDAG DEN 17. JULI 2022 
Programme Sunday 17 July 2022 

 
 
 

Kl. 9.00:  Udstillingen starter 
 The show begins 
 
 Bedømmelse af babyer og hvalpe inkl. uddeling af præmier til vinderne og deltagerne 
 Babies and puppies including prizes for winners and participants 

 
Herefter bedømmelse af hanner i de officielle klasser 

 Hereafter judging of males, all adult classes 
 

Der er pause efter hanner. I pausen afvikles Barn og Hund 
There is a break after the judging of males. In the break there will be junior handling 

 
Vejledende tidspunkter. Der vil ikke være yderligere pauser mellem bedømmelserne. 
Indicative time. There will be no further breaks in the judging. 
 
Kl. 12.00:  Barn og Hund samt overrækkelse af præmier 
 Junior handling including prize awards  
 
Kl. 12.30:  Bedømmelse af tæver i de officielle klasser starter 
 The judging of bitches begins, all adult classes  
 
Kl. 16.00: Bedømmelse af avlsklasse inkl. uddeling af præmier 
 Judging of progeny group including prize awards 
 
 Bedømmelse af opdrætsklasser inkl. uddeling af præmier  
 Judging of breeder’s group including prize awards 
 
 Bedømmelse af parklasser inkl. uddeling af præmier 
 Judging of braces class including prize awards  
 
 Bedømmelse af Very Special Class inkl. uddeling af præmier 
 Judging of Very Special Class including prize awards 
 
Kl. 16.45: Veteranparade. Hunde på 8 år og derover vil blive fejret, og vil få en lille ”snack” 
 Parade of the veteran dogs. Dogs 8 years or older will be celebrated and will get a treat 
 
Kl. 17.15: Pokaloverrækkelse og fotografering af vinderne i de officielle klasser, certvindere samt BIR 

og BIM Veteran og BIR og BIM 
 Photo session with the winners in the official classes, CAC-winners, BOB and BOS Veteran and 

BOB and BOS with prize awards 
 
Kl. 17.45:  Tak for dette års udstillings-VSS 
 Good bye and see you next year in Haderslev (South of Jutland) 
 
Kl. 19.00: Festmiddag i Skælskør 

Dinner Party honoring last years top dogs in the Danish Beagle Club 
  

 


