
 

Specialudstilling for Stabyhoun  

Lørdag d. 20. maj 2023  

på Horsens Dyrskueplads, 8700 Horsens 

Dommer Erling Kjær Pedersen  

Med European Club Winner 2023 titler til BIR/BIM, bedste junior han/tæve og 

bedste veteran han/tæve 

TILMELDING INDEN 1. FEBRUAR PÅ HUNDEWEB TRYK HER 

– PRISEN STIGER DEREFTER! TILMELDINGSFRIST 01.APRIL 

Dansk Stabyhoun Klub er vært med frokost og vand til alle deltagere 

FLOTTE ROSETTER – POKALER - SPONSORPRÆMIER 

Dansk Stabyhoun Klubs bestyrelse har valgt i 2023 at flytte specialudstillingen til Horsens Dyrskueplads, 

hvor vi deler ringe og faciliteter med nogle andre raceklubber, som også holder specialudstilling den dag. 

Vi har inkluderet Wetterhoun i årets specialudstilling. Racerne bedømmes for sig selv. 

Baggrunden er, at DKK i år afholder European Dog Show i Herning fra 18. til 21. maj 2023, og derfor er hele 

udstillingsåret rykket, så der ligger 3 store DKK-udstillinger i august og september. Klubben kan desværre 

heller ikke længere leje sig ind i Munkebo, hvor vi plejer at være.  

DKK har sat en fast pris på specialudstillinger i forbindelse med EDS, og da den er højere end normalt, 

vælger DASK at være vært ved frokost og en sodavand/vand til alle deltagere/katalognummer. Der vil 

kunne tilkøbes mad til familie og venner, så tag bare hele familien med til en hyggelig dag i hundens tegn. 

DASK har lagt specialudstillingen i forlængelse af de dage Stabyhouns er på til EDS og Agria Winnershow. Du 

kan læse mere her:: EDS og Agria Winnershow 18. og 19. maj.  

Du kan tilmelde din hund til de to shows på hundeweb her  Du skal ikke selv vælge dagene, da gruppe 7 er i 

ringen d. 18. og 19., så du er automatisk tilmeldt de dage. 

Alle hunde over 3 måneder kan deltage, og husk det er god og sjov træning for din hvalp og hyggelig 

networking for dig. 

Vi glæder os til at se jer! 

Udstillingsudvalget 

Sheena og Christina - udstilling@stabyhoun.dk 

 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=23&RAID=2220&AAR=2023&TYPE=SPECIAL
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/european-dog-show-18-21-maj
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1
mailto:udstilling@stabyhoun.dk

