
Welsh Corgi Klubbens Nytårskur 2023 
 

 

Søndag d. 22. januar 2023 inviterer Welsh Corgi Klubben til festlig nytårskur i 

Årslev Hallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev  

Her vil der være mulighed for at deltage i et skue, som foregår på samme måde som en udstilling, men hvor 

der er tid til at være nybegynder - både for hund og handler – og hvor ALLE kan deltage, da vi denne dag 

også har en ”specialklasse” for hunde der normalt ikke kan udstilles f.eks. pga. pelsfejl, fejlfarve, kastration, 

kryptorkisme eller lignende       Vi har inviteret dommer Helle Bekker til at dømme skuet.  

Efter skuet uddeles der vandrepokaler og rosetter til ”Årets Hunde 2022” (disse uddeles dermed ikke på 

årets generalforsamlingen, som førhen). Vi opfordrer til at alle ”Årets Hunde 2022” deltager denne dag, da 

vi gerne vil se alle hundene til æresrunde på den røde løber, og der vil blive taget billeder af hunden 

sammen med pokal og roset på et fint podie.  

Vi slutter dagen af med ”Veteranparade”, hvor vi gerne vil hylde alle de skønne seniorhunde, som vi ved er 

derude, og ”Dagens mest charmerende veteran” kåres samtidig med at vi byder på bobler og kransekage, 

og slutter dagen af på festlig vis.    

 

Dagens program (ca. tidspunkter):  

Kl. 10.00 – 14.00: Skue for alle hunde inkl. specialklasse 

Kl. 14.00 – 14.30: Voksen, barn og hund (3-5 år) – Barn og hund (6-9 år) – Juniorhandling (10-17 år)   

Kl. 14.30 – 15.30: Uddeling af vandrepokaler til Årets Hunde 2022 inkl. billeder  

Kl. 15.30 – 16.00: Veteranparade samt bobler og kransekage  

 

Tilmelding og betaling for deltagelse i skuet skal ske via Hundeweb senest d. 2. januar 2023. Tilmelding til 

specialklasse skal ske ved at vælge klassen ”Udenfor bedømmelse” på Hundeweb. 

Pris: 250 kr. for 1. hund og 200 kr. for efterfølgende hunde samt baby, hvalpe, veteraner og specialklasse.   

Det er gratis at deltage i veteranparaden, tilmelding sker på dagen og er for hunde over 8 år.  

Kom og vær med – som deltager eller ”bare” tilskuer – der er gratis adgang for alle.  

Der kan købes mad og drikke i hallens cafeteria hele dagen. Medbragt mad og drikke er ikke tilladt.  

 

Vi håber at I vil tage rigtig godt imod dette nye tiltag – vi glæder os i hvert fald til en festlig dag med jer        

- Welsh Corgi Klubbens bestyrelse og udstillingsudvalg - 


