
 

 

VELKOMMEN TIL NATIONAL UDSTILLING SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER PÅ ROSKILDE 
DYRESKUEPLADS, Darupvej – 4000 Roskilde 

I samarbejde med Bearded Collie Klubben siger vi hjertelig velkommen til en dejlig udendørs dag på Roskilde 
Dyreskueplads, i hestens og hundens tegn. 

25 tilmeldte Old English Sheepdog + 2 opdrætsklasser + 2 avlsklasser samt 11 Bearded Collies skal sammen nyde 
hinandens selskab samt den for vores egne races franske specialdommer Mr. Claude Ritter. 

Udstillingspladsen åbner kl. 09.00 og ved hovedindgangen sidder en repræsentant for vores race mellem kl. 09.00 – 
10.00 og  udleverer entre bånd til alle udstillere samt forhåndsbestilte ekstra billetter. Kommer du efter kl. 10.00 så ring 
til Lisa så kommer hun løbende med billetterne! 

  

Bedømmelserne starter kl. 11.30 med Old English Sheepdog  (ringen ligger tæt op ad hovedindgangen) 

Kort frokostpause ml. kl. 13.30 – 14.00 hvor OES klubben serverer fransk champagne og franske oste 

Bedømmelserne fortsætter kl. 14.00 med Bearded Collies til ca. 15.00 

Fælles konkurrencerne om BEST IN SHOW forventes at starte 15.15 hvor dommeren finder dagens bedste: 

Baby / Hvalp / Unghund / Åben klasse / Champion & Veteran mellem de to racer 

  

Telte må kun opsættes efter anvisning af udstillingsledelsen, da denne event er en publikumsmagnet, og 
Dyreskuepladsens ledelse ønsker et ”åbent landskab”, hvor alle besøgende får glæden af at se de udstillede hunde, men 
der er plads nok til alle udstiller telte. Der er godt med toiletter og vand  på pladsen samt små kaffebarer, madstationer 
og alverdens heste og hunde aktiviteter. OES Klubben har sin PR stand ved siden af udstillings ringen, hvor det 
anbefales at I alle smutter forbi med jeres hund og skaber endnu mere liv og opmærksomhed for vores dejlige race. 

  

Husk at medbringe hundens vaccinationspapirer, nummerskilt samt hunden. 

Udstillingsudvalget glæder sig til en rigtig dejlig dag og til at se jer alle sammen 

OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBBEN I DANMARK 

Lisa Thielfoldt Nielsen 

Udstillingsformand 

Tel: 4018 0424 

 



Old English Sheepdog Klubben udstilling i Roskilde 02.09.201 

Klasse Antal 
Baby klasse     1 
Hvalp klasse    1 
Junior klasse    5 
Åben klasse      3 
Mellem klasse  3 
Brugshunde klasse 
Champion klasse  9 
Veteran klasse   2 
Avl klasse          2 
Opdræt klasse   2 
UB klasse   4 
	
	
	


