
8 Bobtail

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:   Lene Johansen
   Bodal Kärildalen 2
   452 93 STRÖMSTAD

Sista anmälningsdag: 29 juni 2012
Betalas till:  OESS postgiro nr 55 68 55 – 5

OBS! Diffrentierade anmälningsavgifter

Klasser och anmälningsavgifter:  T.o.m 29/6 30/6 - 8/7

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

Junior 9-15 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 grillbuffe´ på restaurangen i 
Herrfallet. Kostnad: 200:- per person.
OBS! Ange antal personer och betala tillsammans med utställningsavgiften.  

Även du som inte ställer ut är naturligtvis välkommen på middagen! Betala 
senast 6 juli. Ange att betalningen avser middag. 

Eventuell auktion håller vi under måltiden.

Info: Bosse 08-649 31 06, Elin 0709-728834

Old English Sheepdog Sällskapet inbjuder till  
OES WEEKEND 3-4 augusti med 

officiell specialutställning 
lördagen den 4 augusti 2012 i Herrfallet, Arboga

Domare: WOODY NELSON, USA
  OES-shop  *  Stort prisbord  *  Lotterier  *  Fika o korvförsäljning

Aktiviteter under helgen:

På fredag eftermiddag kommer vårt 
partytält att resas. Valfri egen middag 
förtäres med fördel  i  gemenskap i 
tältet. Prat och skratt under oordnade 
former utlovas. 
 
Planerade aktiviteter under helgen 
är bland annat kennelkampen, klick-
erföreläsning och rally-prova-på. 
Gå in på oess.se för mer info.  

LOGI:
Stugor & camping på Herrfallets fri-
tids 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 kännedom om hotell, 
husvagnsplatser, vandrarhem eller 
bed&breakfast.

Annons i katalogen ? 
Skicka manus till:
oess@oess.se

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

Ta med hela familjen och njut av alla vackra OES!
Hjärtligt välkomna!


