
Beretning Udstillingsudvalget Sjælland 
 
 
Søndag den 6. september 2015 blev der afholdt udstilling på Roskilde Dyreskueplads i 
forbindelse med Store Heste- (& Hunde-) dag. Det var første gang vi har holdt udstilling i 
forbindelse med dette arrangement, men det er ikke sidste i det vi allerede har besluttet at 
udstillingen i september 2016 også kommer til at foregå i forbindelse med Store Hestedag. Vi 
var blevet tildelt et fornuftigt areal til udstillingen, det var dog lidt ærgerligt at de andre 
aktiviteter der skulle have været afholdt på nabo arealerne var blevet aflyst, så vi kom til at 
ligge lidt for os selv. Til trods for dette så kom der en del interesseret som kom forbi og 
spurgte ind til racen og kiggede på vores hunde. På udstillingen var der også premiere på 
vores nye udstillingsvæg med flotte billeder af Hovawarter i forskellige situationer – tak til 
Michael Ravn og Claus Harding Hansen for det store arbejde med at lave udstillingsvæggen, 
det er blevet flot og værdsat. Der var også premiere på Baybyklassen med 18 deltagende 
babyer, det var et stort trækplaster hos publikum. Babyerne var også ude og gå en tur på 
dyreskuepladsen, hvilket naturligt også tiltrak en del opmærksomhed. 
 
På udstillingen, som blev bedømt af Sigrid Darting-Entebmann og deltog der i alt 41 hunde 
fordelt på: 
 

Baby han  6 
Baby tæve  12 
Junior han  2 
Junior tæve 3 
Åben han  8 
Åben tæve  4 
Brugshund han 2 
Brugshund tæve 1 
Champion han 1 
Champion tæve 1 
Veteran tæve 1 
Totalt  41 hunde 

 
Udstillinger laver ikke sig selv så tak til alle der på den ene eller anden måden hjælp til med at 
få afviklet udstillingen, men specielt tak til Vibeke og Carsten for deres store arbejde i 
forbindelse med forberedelse af udstillingen, samt alt det praktiske i forbindelse med 
afviklingen på dagen.  
 
I september 2016 holder vi igen udstilling i forbindelse med Store Hestedag og her er vi blevet 
lovet et areal tæt på Hundegaden, så vi kommer til at ligge hvor der vil være masser af 
publikum. Det var Store Hestedags udstillingsledelsen der selv har foreslået dette, da de var 
meget betaget af den atmosfære der herskede på vores udstilling i forhold til de andre 
specialudstillinger der blev afholdt på dagen.  


