Velkommen til

Specialudstilling & Tyrolfest
I Hedensted søndag den 21. august 2016

Søndag formiddag bliver der blæst til specialudstilling i de dejlige udendørsarealer på Sanne’s Hundecenter, Årupvej
65, 8722 Hedensted, hvor temaet leder os med til en farverig tyrolfest.
Dette års specialdommer, som ønsket af vores medlemmer, er den østrigske specialdommer Eleonore Singer, kennel
Enchant, som for første gang skal dømme vores race i Danmark.
Så lad os give Eleonore en rigtig varm velkomst og vise, hvad vi står for her i Danmark og Skandinavien, når det
gælder racen Old English Sheepdog.
Der kan udstilles i alle klasser, inkl. nedklippet, juniorhandling, barn & hund samt avls- & opdrætsklasse.
Dagen inden, lørdag den 20 august, er der mulighed for at deltage i DKK’s National CAC udstilling i Vamdrup,
under den danske dommer Kim Vigsø.
Lørdag aften vil der holdes festmiddag på den skønne firestjernede Hotel Hedegaarden ,

Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle, hvor der også vil være mulighed for overnatning (hunde er velkomne!).
Prisen for overnatning er 700kr for et dobbelt værelse + 100kr. per hund.
Mere info ang. middagen på hjemmesiden snarest.

Hvorfor ikke sponsorere en smuk roset til en af klassevinderne for 100 kr. eller BIR og BIM for 150 kr. eller en anden
flot præmie. Vi nævner giveren med navns nævnelse
i det smukke udstillingskatalog. Kontakt Anette.
Eller hvad med at tegne en annonce i udstillingskataloget 100kr. for 1/2 side og 150kr. for 1/1 side. Kontakt Claus, som
også gerne hjælper dig med evt. opsætning.
Tilmelding til specialudstilling via hundeweb senest den 22. Juli 2016(1.frist) – 14/8 (anden frist, + 50 kr.)
Uofficielle klasser direkte til klubbens kassereren Rithe Clasen (rithe@email.dk)
Tilmelding til festmiddagen skal ske senest den 10/08 til Anette, (englykke@hafnet.dk).
Det bliver rigtig sjovt, kan vi love jer!
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!
UDSTILLINGSUDVALGET
OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBBEN I DANMARK
Anette & Niels
51553222

Ada & Claus
24489929/60881562

Maria & Jan
60106568/23387401

