Velkomnmen til
Specialudstilling & Vinterfest
søndag den 12. februar 2012
i Brejning Forsamlingshus ved Fredericia
Vi inviterer til Specialudstilling og Vinterfest i Fredericia den 11. og 12. februar, hvor rammerne er lagt omkring Fredericia, Brejning Forsamlingshus samt Hejse Kro. Om lørdagen
foregår eksteriørkonkurrencerne i Fredericia, hvor DKK afholder international udstilling med dommer Beata Petkevica fra Letland. Lørdag aften holder OES Klubben Vinterfest på
Hejse Kro med champagne, vinterbuffet og musik til en pro person pris på 200 kr. wauw!! Vi har booket 10 dejlige værelser på Hejse Kro 11.-12. februar til en specialpris på 845,- i
dobbeltværelse og 695,- i enkeltværelse og inkl. morgenmad. Kodeordet er OES KLUBBEN for at få denne pris samt et af de reserverede værelser. Først til mølle princippet gælder her og naturligvis er hunden velkommen.(hotel@hejse-kro.dk) www.hejsekro.dk
Søndag formiddag bliver der blæst til Specialudstilling i det charmerende forsamlingshus i Brejning, hvor temaet leder os hen på fastelavn, hvorfor alle opfordres til at tage en ”ting”
med til at stoppe i tønden, som vil blive ”slået ned” efter udstillingen.
Dette års specialdommer, og som ønsket af vores medlemmer, er fra Skotland Mrs. Christine Smith, Arthurlie Kennel, som for allerførste gang skal dømme vores race i Danmark.
Så lad os give Christine 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, junior handling, barn & hund samt avls- & opdrætsklasse. Klubben er vært ved en lettere fastelavnsservering efter Best In Show.
Hvorfor ikke sponsorere en smuk roset til en af klassevinderne for 75 kr. eller BIR og BIM for 125 kr. Vi nævner dig med navns nævnelse i det smukke udstillingskatalog samt i
højtaleren. Kontakt Anette. Eller hvorfor ikke tegne en annonce i udstillingskataloget 75 kr. for ½ side og 125 kr. for 1/1 side. Kontakt Claus, som også gerne hjælper dig med evt.
opsætning
Tilmelding til Specialudstilling og Vinterfest kan ske direkte til OES klubben www.oesidk.dk eller via hundeweb senest den 12. januar. Det bliver rigtig sjovt, kan vi love jer!!
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i Fredericia til dobbeltudstilling og Vinterfest
OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBBEN I DANMARK
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