CZECH NORTHERN CUP 2017

Program CZECH Northern CUP 2017
Juniorcamp Nová Živohošť
Pátek 5. 5. 2017
Příjezd a ubytování v Juniorcampu
19:00 – 21:00 Seminář o plemeni Sibiřský husky od Donna Beckman
Sobota 6. 5. 2017
8:00 – 9:30
Členská schůze
9:30 – 10:00 Přejímka psů
10:00 – 15:00 Posuzování v kruzích
od 12:00
Bonitace
od 15:30
Závěrečné soutěže – upřesnění času v katalogu výstavy
od 19:30
Společenský večer s pohoštěním
Neděle 7. 5. 2017
9:30 – 10:00 Přejímka psů
10:00 – 15:00 Posuzování v kruzích
od 15:30
Závěrečné soutěže – upřesnění času v katalogu výstavy

Seminář o plemeni Sibiřský husky od Donna Beckman
Historie plemene, standard, využití a chov. Seminář nejen pro příznivce a chovatele plemene Sibiřský husky, ale i ostatní
severská plemena.
K účasti na semináři je nutné se přihlásit do termínu uzávěrky, tj. 26. 4. 2017. Přihlášky posílejte na adresu
info@alaskanmalamute.cz
Symbolický poplatek za účast na semináři ve výši 80,- Kč, který obsahuje občerstvení, bude vybírán před začátkem semináře.
Seminář bude tlumočen z anglického do českého jazyka.
Místem konání semináře je velká jídelna Juniorcampu v prvním patře.

Společenský večer s pohoštěním
V rámci večera budou předány ocenění pro klubové šampiony a ranking klubu za rok 2016.
Následuje projekce a vyprávění o zajímavých závodech, kterých se zúčastnili členové našeho klubu.
Pro všechny zúčastněné bude podáváno jídlo formou bufetového rautu a k dobré atmosféře bude hrát hudba.
Místem konání společenského večera je restaurace Juniorcampu.

DONNA BECKMAN (USA)
Donna Beckman je 40 let majitelem, vystavovatelem a chovatelem sibiřských husky.
Pracovala pro Siberian husky Club of America (SHCA) v mnoha volených a
jmenovaných funkcích. Donna byla prezidentkou klubu, předseda výstavního
výboru, editor klubového zpravodaje a delegátkou pro American Kennel Club.
V současné době je předsedkyní klubové komise pro vzdělávání rozhodčích a
členka komise pro ilustrovaný standard plemene Sibiřský husky. V roce 2012
získala od SHCA ocenění Peggy Grant Award za celoživotní přínos klubu a chov
plemene Sibiřský husky. V roce 2014 získala doživotní členství v SHCA.
Donna a její manžel Ric, jsou příznivci mnoha Iditarod týmů. Ric jel v týmu
Alaskan-Anadyr na slavnostním zahájení závodu Iditarod v roce 1999. Donna je
chovatelem mnoha šampionů USA a dalších zemí. Odchovala, nebo vlastní,
mnohonásobné vítěze Best in Show, vítěze skupin a jedny z nejúspěšnějších
sibiřských husky ve Spojených státech a dalších zemích, včetně 32 BIS nebo BISS.
Donna napsala knihu o sibiřských husky. Je schválenou rozhodčí AKC pro několik plemen a vzdělává chovatele a nové rozhodčí v
USA a dalších zemích.
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