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SHOW ON – 1 

 
Kunne du tænke dig at træne til din - måske - første udstilling? 
Står du og ikke ved, om du skal tilmelde til udstillingen eller ej, fordi det virker for uoverskueligt med 

alle reglerne og præmieringerne, og fordi du ikke ved, hvordan du får det bedste ud af din hund?  

Så har medlemmer af Dansk Shetland Sheepdog Klub nu chancen nu for at komme med på et 

virkeligt spændende og lærerigt kursus! Den vil blive afholdt 05. februar 

Kom og vær med til en fantastisk hyggelig dag, hvor det ikke betyder noget, om du nogensinde har 
været på en udstilling før! 
 
Dette kursus kalder vi for ”Show On”- 1, og vi går alt igennem, som du måtte være i tvivl om. 

Det indeholder alt ligefra en ”tjekliste til udstilling" til ”hollywood modellen”, hvor også øvede udstillere 

vil kunne få noget ud af det. 

Undervisningen foregår i indendørs hal, hvor vi efterligner ”en rigtig udstilling”. Her findes ingen 

dumme spørgsmål eller svar, så det er nu du har chancen.  

Ud over David vil undertegnede Vibeke Midlander assistere ved spørgsmål og ringtræning.  

Som programmet viser er dette et ”heldags arrangement” og indeholder kaffe, the, kage og frokost i 

form af sandwich og snack. 

Du skal ved dette kursus medbringe: 

1 hund pr. deltager - bur, tæppe, vandskål, udstillingsline, godbidder eller lignende til din hund - samt 

varmt tøj til dig. 

 

Pris for dette arrangement, inklusiv forplejning: 450kr 
Sted: Kennel Red Corner, Fabjergkirkevej 43, 7620 Lemvig 
 

Hvis du kommer langvejs fra findes der disse overnatningsmuligheder: 

- Hotel Nørre Vinkel – Lemvig 

- Lemvig Feriecenter – Vinkelhage 

- Hotel Lidenlund – Lemvig 

- Danhostel Fjaltring (lige ud til Vesterhavet) - meget billigt 

Alle disse steder kan bookes på Booking.com eller kontaktes direkte. 

Når man har hund med, er det anbefalesværdigt at ringe direkte, så der ikke sker misforståelser. 

Max. antal deltagere er 20 (efter først til mølleprincippet), og der skal tilmeldes på hundeweb.dk 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=4398

&AAR=2022&type=5&KLID=054000 

 

Tilmedlingsfisten er 15. januar 
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