
Vi kommer att starta vår utställning kl 11:00 i ring 19 på SKK Nordic
Ransäters utställningsplats (Högsbyvägen 2). Vaccinationskontrollen
sköter SKK vid stora entrén till utställningsområdet. Er nummerlapp
hämtas ut vid ringen.

Utställningskatalog med tillhörande lotteri finns att köpa innan
bedömningen börjar, och utöver de vanliga klasserna kör vi två
extraklasser med anmälan på plats för en mindre summa. Dessa är
"Barn med hund" (25 kr) och "Släktkampen" (30 kr).

Kl 18:00, efter att utställningen är avklarad, planerar vi för en
gemensam middag vid en av Prästmyren vandrarhems grillplatser (ca
6 min bilväg från utställningsplatsen). Marie kommer förse oss med
mat till en kostnad om 150 kronor/per person in till klubbkassan. Ni
bokar middag genom att maila till Marie på ordforande@oess.se. Det
finns begränsat med sittplatser så säkrast är att ta med sig en egen
stol (och bord om så önskas). Pulled beef med tillbehör står på
menyn, medtag egen dryck! Senast onsdag 27/7 behöver vi veta om
ni önskar delta på middagen.
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Välkomna!
Nu håller vi tummarna för ett fantastiskt
väder och välkomnar hela 30 hundar med
'tvåbeningar' till våran specialutställning! 

/ OESS styrelse



I "Släktkampen" har vår domare Charlott sista ordet och letar fram och
placerar sina favoriter via muntlig kritik. 

 
För att vara med i Släktkampen behöver två hundar tävla tillsammans i

ringen. Dessa ska oavsett ålder och pälslängd, vara besläktade med
varandra på något sätt. Samma mamma eller pappa, farmor eller morfar,

osv. Hundarna kanske är "besläktade" genom sin tvåbenta mamma/pappa,
alltså sin uppfödare. Vi lämnar öppet för er att hitta ett släktskap, men vi

vill att ni meddelar hundarnas koppling vid er anmälan så förmedlar vi
detta till Charlott inför bedömningen. Anmälningsavgift 30 kr per hund.
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Dagens priser är sponsrade av...Dagens priser är sponsrade av...

The River Walléys / Marie Bergqvist,
Notown's / Carina Wallinder,
Azedagi's / Lene & Hasse,
Lotta Nyström & Elenore Larsson




