
Anmälan: 
Vi ser gärna att ni anmäler via internet: utstallning@oess.se
Ange hundens reg nr, ev. titlar, namn, födelsedatum, kön, klass samt uppfö-
dare och ägare.

Det går att anmäla via post:
(Använd SKK:s 3-sidiga blankett, kan hämtas på nätet)
Skickas till:   Nina Flodmark
   Metargatan 16 
   116 66 Stockholm 

Sista anmälningsdag: 27 juli2014
Betalas till:  OESS postgiro nr 55 68 55 – 5

OBS! Diffrentierade anmälningsavgifter

Klasser och anmälningsavgifter:  T.o.m 27/7 28/7 - 4/8

Valpar 4-6 månader, 6-9 månader  150 kr  225 kr

Junior 9-18 mån, unghund 15-24 mån,
öppen över 15 mån, champion  325 kr  400 kr

Veteran från 8 år    225 kr  300 kr

Inofficiell klass    100 kr  175 kr
(nedklippt, kryptochid m.m)

För att få delta i officiell klass krävs medlemsskap i OESS eller i annat lands 
OES-klubb.
Barn med hund och Parklass - anmäles på plats. 

På lördagskvällen anordnar OESS gemensam sommarbuffé på logen i Herrfal-
let. Kostnad: 200:- per person. Vi har egen chefskock och egen lokal. Medtag 
egen dryck.
OBS! Ange antal personer och betala tillsammans med utställningsavgiften.  
Även du som inte ställer ut är naturligtvis välkommen på middagen! 
Betala senast 5 augusti. Ange att betalningen avser middag. 
Auktion håller vi under måltiden.

OBS! För att komma in med bil på campingen behöver man passera en 
grind.Grindvakt finns, om grindvakten inte är där ring Elin 0709-72 88 34 så 
kommer vi och öppnar inom ett par minuter.

Info: Lotta 0736-42 65 67

Old English Sheepdog Sällskapet inbjuder till 
JUBILEUMS WEEKEND 29-31 augusti 
med officiell specialutställning 
lördagen den 30 augusti 2014 i Herrfallet, Arboga
Domare: Mrs Irene Duplock. England
  
OES-shop  *  Stort prisbord  *  Lotterier  *  Fika o korvförsäljning

Annons i katalogen ? 
Skicka färdig annons till:
oess@oess.se

1/1-sida 100:-, 1/2 -sida 50:-. 
Betalas till OESS postgiro 
55 68 55-5.

Hjärtligt välkomna!

Under helgen:

Fredag:

* Grillning - tag med egen mat 
att grilla

* Music quizz med fina priser

Fredag och Lördag:

Jubileumsaktiviteter för din 
hund såsom

* Korvsök
* Utställning

* Korvfrestelse
* Agility light

* Rallylydnad nybörjarklass

Lördag:

* Utställning
* Middag
* Auktion

* Jubileumsvinnaren koras

Söndag:

* Uppfödarträff



12 Bobtail

  

Fredag

Under eftermiddagen sätter vi upp vårt partytält vid fotbollsplanen. Dit är ni välkomna för gemensamma 
aktiviteter. En eftermiddag/kväll som blir vad vi gör det till! 
Ta med trimbord och hund för gemensam pälsvårdsafton vid vårt partytält. Valfri egen middag förtäres med 
fördel i gemenskap i tältet. Det går att ta med grillarna från stugorna om man vill. 

Program för kvällen

* kl. 18:00 Grillning, medtag egen mat att grilla
* kl. 20:00 Qennelquiz - ett musicquiz där vi tävlar kennlar mot varandra 
* Under kvällen ”Korvsök” deltävling 1 i Jubileumsvinnar tävlingen

Lördag

* Ca 9:00-10.00 startar utställningen(föranmälan) 
deltävling 2 i Jubileumsvinnartävlingen.
På utställningsplatsen finns
 * Cafeteria med lättare lunch och fika. 
 * Lotterier.
 * OES-shopen

* Korvfrestelse - deltävling 3 i Jubileumsvinnartävlingen, banan står uppställd hela lördagen, säg till i 
cafeterian då du vill tävla.

ca 14:00 (då utställningen är klar)
* Agility light deltävling 4 i Jubileumsvinnartävlingen
* Rallylydnad nybörjarklass deltävling 5 i Jubileumsvinnartävlingen

Har du missat fredagens deltävling ”Korvsök” i Jubileumsvinnartävlingen säg till i cafeterian så ordnar vi så 
du kan göra denna under lördagen.

* kl. 18:00 Middag i Logen
 * Valfri klädsel. 
 * Auktion
 * Prisutdelning Jubileumsvinnaren
 * Tävlingar och dans

* Partytältet har öppet hela kvällen!

Söndag

* kl. 10 Uppfödarträff

Program Jubileumsweekend  
Herrfallet

29-31 augusti 2014



  

LOGI:
Stugor & camping på Herrfallets 
fritids och konferensanläggning.
reception@herrfallet.se 
eller 0589-401 10.

Vill du bo någon annanstans 
och behöver hjälp med förslag, 
kan du vända dig till turistbyrån 
i Arboga som har lokal känne-
dom om hotell, husvagnsplatser, 
vandrarhem eller bed&breakfast.

Vägbeskrivning:
• Adress: 732 93 ARBOGA
• Telefon: 0589-401 10
• E-Post: reception@herrfallet.
se
• GPS: N59 16,843 E15 54,248

Hitta till Herrfallet och information om boende

Varmt Välkomna till Herrfallet!

Var med i tävlan om 

Jubileumsvinnaren
Fredag-Lördag pågår aktiviteter på Herrfallet för just dig och din hund. Alla kan delta med sin OES på denna 
tävling, oavsett pälskondition och längd på päls. Inga krav på nybadad och nyborstad hund.

Totalt är det fem olika aktiviteter och deltagandet är kostnadsfritt. Man får poäng för varje aktivitet man 
deltar i, det är alltså ett smart drag att delta i så många grenar som möjligt, för att ha större chans på titeln 
Jubileumsvinnare.

Grenarna är: 
 *Korvsök
 *Utställning
 *Korvfrestelse
 *Agility light
 *Rallylydnad nybörjarklass

Deltagande hundar får 5 poäng per tävling. Vinnaren i deltävling 1, 3, 4 och 5 får 15 poäng. 
2:a plats ger 14 poäng osv till 5:e plats som ger 11 poäng. Deltagagande i deltävling 2, Utställning, ger 5 
poäng.

Fina priser till alla deltagare!


