
Kom og vær med til skue på Rosenholm Slot 

 

Sæt kryds i kalenderen søndag den 2. juni 2019! Her afholdes der fælles skue for nogle af de britiske 

hyrdehunde på Rosenholm Slot, hvor Welsh Corgi Klubben naturligvis er repræsenteret sammen med 

Dansk Collie Klub, Border Collie Klubben og Dansk Shetland Sheepdog Klub. Skuet dømmes af Inga Bonnez.  

 

Skuet afholdes i forbindelse med Livsstilsmessen og Hundedagene den 31. maj – 2. juni 2019, der i år 

foregår på Rosenholm Slot ved Hornslet, Østjylland. Der vil i den forbindelse være rig mulighed for også at 

deltage i mange andre aktiviteter på slottet i løbet af weekenden.  

 

Læs mere om Hundedagene her:   http://www.lilleskovslot.dk

Læs mere om Livsstilsmessen her:    https://chpevent.dk/event/rosenholm-slot-livsstilsmesse

 

Et skue er en ”for-sjov-udstilling”, og der er her mulighed for at øve sig, inden man eventuelt skal deltage i 

en rigtig udstilling. Dorthe Eriksen og Louise Poulsen er til stede som repræsentanter for Welsh Corgi 

Klubben, og de vil med glæde svare på spørgsmål omkring udstilling, skuer mv., hvis man har behov for 

dette i løbet af dagen. Men HUSK: det er altid en god idé, at deltage i ”ringtræning” nogle gange før man 

deltager i sit første skue eller udstilling. Dansk Kennel Klub tilbyder ringtræning i hele Danmark.    

 

Adresse: Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet 

Tidspunkt: 2. juni 2019 kl. 10.00 - kom i god tid! 

Tilmelding: via Hundeweb senest den 28. april 2019. 

Pris: 200 kr. for første hund, 175 kr. for efterfølgende hunde.  

Adgang til Livsstilsmessen: Hver tilmeldt hund giver adgang til 2 personer.  

Spørgsmål: Kontakt Dorthe Eriksen på tlf.: 20 71 43 49 eller e-mail:   kawidos@gmail.com

 

PM og katalognummer fremsendes per mail ca. 1 uge før skuet. Katalognummer skal udskrives og fremvises 

ved indgangen samt bæres synligt i udstillingsringen. Derudover er det en god idé at medbringe egen stol 

samt vand og bur/skygge til din hund.   

 

Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag i hundenes tegn og håber at se en masse dejlige corgier   

Vel mødt – Welsh Corgi Klubbens udstillingsudvalg 
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