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Vi besluttede på sjællandsmødet at vi ville forsøge at stable noget socialt på benene til Roskilde dyrskuet 
2007. 
 
Vi har talt med ledelsen på Roskilde dyrskue om det var muligt at købe 2 pladser på campingpladsen til at 
etablere en social lejr. Det bliver selvfølgelig i shetlænderlejren, og sammenhængende, hvilket der allerede 
er givet grønt lys til. 
 
Vi har fundet en restaurant som vil fremstille og levere noget lækkert mad.  
 
Og så mangler vi bare nogle der har lyst til at være med, det er for alle udstillere af shetlændere, hjælpere, 
deltagere i det store heste show mv. 
 
Det kommer til at koste Kr. 145,00 pr. voksen og kr. 75,00 pr barn under 15 år. 
 
Hvad dækker de penge: 
  Teltpladser (vi har kalkuleret med 2) 
  Maden vil bestå af 2 slags kød, 2 slags kartofler, salat buffet  
  Samt lækkert brød, dressing mv.  
  Opsat partytelt på begge sammenhængende pladser. 
 
Vi fællesspiser så Lørdag aften, tidspunkt er endnu ikke fastsat – og vi vil forsøge at få det til at passe så 
deltagere i det store hesteshow også får mulighed for at deltage. Medbring selv borde og stole samt 
drikkevarer. 
 
Teltet vil stå opstillet i alle dyrskue dagene så det er til fri afbenyttelse for shetlænderfolket. Både for dem 
som bor på campingpladsen og for dem som tager hjem. Og kan benyttes til mange formål eks. 
Fællesmorgenmad mv.. Ikke mindst TØRVEJR! 
 
Tilmelding skal ske til Klaus Juel Hansen på tlf. 2890 9905 el. mail: klausjuelhansen@msn.com samtidigt 
med indbetaling af beløb via Den Danske Bank reg. Nr. 3565 kto. 3565515926, påfør venligst navn og hvor 
mange voksne og børn der betales for. Tilmelding er ikke gyldig før indbetaling er modtaget. Sidste 
tilmelding er 1. april 2007, men gerne før, så vi evt. kan nå at regulere teltplads op/ned. 
 
Vi håber at rigtig mange har lyst til at være med, evt. spørgsmål til Jette tlf. 2064 9302 el. Klaus 2890 9905.. 
 

Mange hilsner og velmødt fra Klaus og Jette 

 
Fra en hyggestund år 2006.  
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