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Invitation
Specialudstilling
2019
SÅ ER DET FORÅR IGEN, og OES Klubben byder til forårsfest & Specialudstilling
søndag den 31. marts 2019 i form af en dobbelt udstilling i Skovbohallen ved
Bjæverskov og i samarbejde med Border Collie, Bearded Collie og Shetland
Sheepdog
En dobbeltudstilling og sammen med andre klubber, giver os bl.a. mulighed for
at få to udenlandske dommere, mulighed for at komme nærmere en champion
titel – hvis det er det der er målet - giver os mulighed for igennem en hel dag
at udvide vores viden og kunnen om vores dejlige race samt dyrke det sociale
og komme bare lidt tættere på hinanden – hvis man altså vil!
Specialudstillingen dømmes af den engelske specialdommer Mrs. Christina
Bailey / Kennel Zottels, og eftermiddagens nationale udstilling dømmes af atter
en dygtig engelsk dommer, Mr. Robin Newhouse. To meget spændende,
dygtige og yderst velrenommerede dommere som vi håber I vil værdsætte
I pausen mellem de to udstillinger, tilbyder vi en dejlig lille frokostanretning til
en fornuftig pris ( se februar bladet ) kælderkolde øl/vin/vand til fornuftige
priser, og hallens cafeteria står for dagens forplejning
Der kan tilmeldes i følgende klasser: Baby – Hvalp – Junior – Mellem – Åben –
Champion – Veteran – Juniorhandling samt Barn & Hund
Tilmeldingsfrist: 01. marts 2019 via www.hundeweb.dk Husk at hunde der ikke
skal udstilles, men blot følger med for at nyde dagen og stemningen, ikke skal
tilmeldes og ej heller betales for.
Præmier og gaver modtages med kyshånd Eller hvorfor ikke sponsorere en
smuk roset til 75,- kr til en af klassevinderne eller 100,- kr til BIR eller BIM! Send
blot en besked til Birthe Brolykke senest 1. marts på: shagarag@post4.tele.dk
Annonce er en smuk måde at sende en hilsen på, 125,- for en helside A5 og
75,- for ½ side og i farver. Send din annonce til Lisa senest 1. marts
Vi ser frem til en aldeles dejlig dag med vores race i centrum og med alle vores
dejlige medlemmer og deres familie og venner.
Kærlig hilsen Udstillingsudvalget
Lisa
Birthe
Maria & Jan
40180424
54447343
23387401 + 60106568

