
       VELKOMMEN TIL SPECIALUDSTILLING 2020 I DANMARK 

Det er os en stor glæde at byde velkommen til atter en Specialudstilling og Forårsfest, som i år er 

smukt placeret i Sønderjylland! 

Dato: Lørdag 4. april 2020 

Sted: Arnum Kulturhus /Sønderjylland 

Dommer: Petra Márová ´- Kennel Modrý Kanòn / Tjekkiet 

  

Vi har indgået atter en super aftale med Agerskov Kro www.agerskov-kro.dk ( 10 min. kørsel fra 

Arnum ) hvor vi holder et stort antal værelser som kun kan bestilles gennem OES Klubben og Lisa ( 

showteam@oesidk.dk. Weekendens arrangementet ser således ud: 

2 overnatninger ( 3 – 5 april ) i dobbeltværelse med morgenmad samt middag og Krobal lørdag aften:   

Dkk. 1.945,00 for 2 personer 

2 overnatninger ( 3 – 5 april) i enkeltværelse med morgenmad samt middag og Krobal lørdag aften    :   

Dkk. 1.375,00 for 1 person 

1 overnatning    ( 4 – 5 april ) i dobbeltværelse med morgenmad samt middag og Krobal lørdag aften :   

Dkk.  1.600,00 for 2 personer 

Hund : Dkk. 100,00 per nat   

Agerskov tilmeldingsfrist: Først til mølle 

Udstillingens tilmeldingsfrist: 1. marts 2020  

Dette års specialdommer er udover at være opdrætter også mangeårig formand for den tjekkiske 

OES klub, og det er allerførste gang Petra skal dømme i Danmark, så lad os tage rigtig godt imod 

hende og give hende en rigtig dejlig oplevelse 

  

Måske du har lyst til at sponsorere en flot rosette til en af de mange fremmødte hunde til 75 kr, eller 

en extra stor rosette til BIR eller BIM til 100 kr, så nævner vi også dit navn i kataloget 

Hvorfor ikke også bestille en forårsannonce i kataloget til 125 kr for en A5 side i sort/hvid, alternativ 

75 kr for ½ side og vi hjælper gerne med opsætningen. Det ville være rigtig dejligt, og du skal blot 

sende en besked til en af os, så klarer vi resten  

Søndag formiddag, efter en overdådig morgenmad på kroen, byder Rømø os velkommen til en frisk 

og livlig gåtur langs vandet, hvor hjernen og energien på to som firbenede kan få luft og masser af 

positiv energi  

Det bliver rigtig sjovt, så reserver allerede nu denne weekend, og få bestilt din overnatning med det 

samme 

Mojn og på gensyn 

UDSTILLINGSUDVALGET 

Lisa * Birthe * Maria * Jan  


