
SØNDERJYDSK FORÅRSFEST OG  

DOBBELT SPECIALUDSTILLING 6 – 8 APRIL  
 

 

 

Velkommen til en aldeles dejlig og spændende weekend i Sønderjylland  

( 30 min. fra den tyske grænse og 3 timer fra København, og som vi her har 

fornøjelsen af at kunne præsentere for jer: 

 

Fredag 6. april ankomst og check-in på Agerskov Kro www.agerskov-kro.dk hvor du og din hund er 

velkomne. Må vi anbefale at aftenen nydes i krostuen indeholdende mange spændende egnsretter og 

lokale øl 

 

Lørdag 7. april dejlig morgenbuffet på kroen. Specialudstilling i Arnum Fritidscenter (15 min. kørsel 

fra kroen) og som dømmes af den engelske specialdommer Mrs. Pauline Mills / Kennel Kerjalee, og 

om eftermiddagen  

dømmes vores race af den tyske specialdommer Frau Heidi Müller-Heinz / Kennel Wild Frisian 

Sønderjydske hot dogs af højeste kvalitet er dagens lunch, og som OES Klubben byder alle udstillere 

på, som tilmelder sig begge udstillinger 

Om aftenen er der festmiddag på Agerskov Kro, for alle udstillere og vores dommere, 2 retter, kaffe 

og lidt sødt og måske lidt underholdning og en sang eller to 

 

Søndag 8. april dejlig morgenbuffet på kroen hvorefter de der har lyst kører ud til Vesterhavet og får 

blæst weekendens indtryk på plads, hundene fyret noget krudt af og vi siger tak for denne gang og på 

gensyn 

 

Hele pakken på Agerskov Kro inkl. 2 overnatninger, morgenmad og festmiddag (excl. drikkevarer)  

koster per person 935,00 dkk 

Enkeltværelsestillæg per nat 200,00 dkk 

Hund på værelse per nat:       100,00 dkk 

Kun en enkelt overnatning inkl. morgenmad og festmiddag koster per person 695,00 dkk 

Overnatning bestilles hos Lisa (showteam@oesidk.dk) tel: 45+40180424 som holder et stort antal 

værelser til os, men skynd dig! Betaling ved afrejse direkte til kroen 

Tilmelding via www.hundeweb.dk  senest den 3. marts ,og har du problemer eller spørgsmål, så 

kontakt Lisa 

 

Det bliver en fantastisk dejlig og underholdende weekend og som altid holdt i de for vores race noget 

så karakteristiske egenskaber: loyal, hyggelig, godmodig, et muntert sind og altid med et kærligst 

blink i øjet! 

 

MOJN og VELKOMMEN TIL DANMARK OG EN FESTLIG WEEKEND 

 

http://www.agerskov-kro.dk/
mailto:showteam@oesidk.dk
http://www.hundeweb.dk/

