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D
et gælder jo bare om
at være med. Men
hun(d) vandt!

For tredje gang
har Dorte Sørensen været til
verdensudstilling med en af
sine gravhunde. Denne gang
skulle hendes yngste hund
Kretzmann’s Esta La Eden Ro-
se med. Trods sine kun to år
havde hunden for to uger si-
den hentet titlen som Dansk
Udstillings Champion i Ros-
kilde. 

– Jeg havde dog ingen for-
ventninger om placering ved
Verdensudstillingen i Salz-
burg i Østrig, da disse store
udstillinger altid trækker
hunde til fra hele verden, og
konkurrencen er vildt hård.
For mig gælder det altid bare
om at deltage og få oplevel-
sen sammen med min hund
og de øvrige hundefolk, for-
tæller Dorte Sørensen.

Rose viste sig frem
Turen derned foregik i en au-
tocamper sammen med tre
andre ”piger” og fem hunde.
De boede på en lille camping-
plads nær Salzburg, og der
var hundefolk overalt fra alle
verdenshjørner. Så der blev
hygget og snakket.

Selve konkurrencen be-

skriver hun sådan:
– Rose skulle starte i brugs-

klassen, hvor der i alt var 15
hunde. Alle hundene kom
skiftevis på bordet, og dom-
meren kiggede på dem. Der-
næst gik vi et par omgange på
gulvet, og så ventede vi, til de
andre havde været på bordet.
Rose gik rigtigt fint. Hun vir-

kede frisk og havde lyst til at
vise sig frem, og jeg nød virke-
lig at gå med hende. Da alle
var blevet kigget an af dom-
meren, gik vi rundt i ringen,
mens han plukkede hunde
ud efterfølgende og sagde tak
for i dag. Til sidst var der fire
hunde tilbage, og de skulle
placeres. Først valgte han nr.
4, så nr. 3. De sidste to hunde
skulle gå om førstepladsen,
og her vandt Rose. Jeg blev så
overrasket og meget glad.

Siden vandt Rose igen
blandt vinderne af alle tæve-
klasserne, og dermed var tit-
len Verdensvinder 2012 i hus.
Også klassen ”Bedst i Racen”
vandt hunden fra Hvesager.

Dette billede overgår Dorte Sørensens fantasi: At hun står med pokalen, fordi hendes gravhund, Rose, er blevet verdensvinder
2012. Søndag var dagen, hvor virkeligheden overgik hendes fantasi. ❏ Privatfoto
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Gravhunden Rose
vandt i Østrig
Dorte Sørensen
vinder ny hæder med
sine gravhunde
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Se, dét er et
hundeliv…

Rose skal fejres, synes Dorte
Sørensen. Det er ikke hver
dag, man står med en
verdensvinder. Så de firbe-
nede får en ”hjemmebagt”
lagkage af toast, leverpostej
og cocktailpølser. 

Superbrugsen er festival-
klar. Det blev den i man-
dags!

Da blev der bestilt varer
hjem. Der er bestilt omkring
30-40 procent ekstra i for-
hold til en normal uge. De
øgede bestillinger ligger
dog på nogle få varenumre i
den spiselige afdeling. No-
get, der kan virke tillokken-
de, er kolde drikkevarer.
Sidste år blev der solgt en
halv europalle med kilde-
vand. I år regner Henrik
Werge med at komme af
med otte pallefulde. Der-
imod er det næppe øl, han
skal regne med at sælge me-
get af. Det slæber gæsterne
ind i form af pakker hentet
syd for grænsen.

– Forberedelserne til fe-
stivalen er ikke så bøvlede,
som det var engang. En ting
er, at festivalen selv klarer

flere ting, noget andet er, at
kunstnerne ikke stiller med
så mange helt specifikke
krav længere. De ved efter-
hånden, at det behøver de
ikke, for der er styr på tinge-
ne på festivalen, fortæller
uddeler Henrik Werge. 

I forhold til tidligere år er
det relativt sent, Super-
brugsen begyndte at forbe-
rede sig på festivalen. Sidste
års skuffelse sidder dybt i
sjælen, erkender uddeleren.

2000 grillbøffer på vej
Men der er hentet to ekstra
slagtere ind i denne uge,
som bl.a. har travlt med at
skære 2000 grillbøffer, som
der ser ud til at kunne blive
kæmpe afsætning af på
grund af det perfekte vejr.
Det er gode nyheder, for der
er god fortjeneste på den
slags kød, grillkul mv. 20
grader er det perfekte vejr
omsætningsmæssigt.

– Sidste år gemte folk sig i
teltene. Vi kunne næsten ik-
ke mærke, der var festival i
byen. Jeg sad og kedede mig
lørdag middag og gik en
runde til pizza-butikkerne
og tænkte ”Det er løgn det
her”. I år bliver der mere liv i
byen. Festivalgæsterne har
det med at sætte sig herom-
kring indtil godt middag. Så
tager de tilbage til festiva-
len, forklarer han.
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Superbrugsen
klar til festival
Uddeler Henrik
Werge har bestilt
30-40 procent
ekstra varer i denne
uge i forventning
om en vejrmæssigt
perfekt
musikfestival

AF LEIF BAUN
leba@vejleamtsfolkeblad.dk

Vejle er …en prop i trafikken.
Derfor har Jelling Musikfestival skrevet rundt til kunst-

nere og andre samarbejdspartnere, at de skal komme i god
tid, fordi de ikke kan forvente bare lige at glide gennem bø-
genes by uden videre.

– Vi skal jo prøve at være forudseende. Hvis de ringer ud
fra motorvejen og fortæller, at de hænger fast, er det stort
set for sent at gøre noget. Selvfølgelig må vi prøve, om vi kan
rokere rundt med nogle koncerter, men ”the show must go
on”. Især i år kan det komme til at drille med lukning af
motorvejsafkørsler, siger festivalleder Lars ”Charlie” Mor-
tensen.

Hans opfordring kan også gælde de mange gæster, der vil
overvære dele af festivalen. Allerede onsdag eftermiddag
var der en overgang kø på Mølvangvej væk fra festivalplad-
sen. Tag afsted i god tid, for det ville være ærgerligt at misse
favoritkunstneren på grund af noget så uvedkommende
som en bilkø i Vejle. ild
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Festival advarer 
mod trafikkaos

Jelling Fjernevarmeværk sæt-
ter prisen op i næste varme-
år, der begynder 1. juni.

MWh-prisen stiger med 35
kr. til 513,75 kr.. Det svarer til
7,4 procent ekstra. 

De faste udgifter stiger
med hhv. 217,50 kr. for det fa-
ste abonnement eller 12 pro-
cent og med 2 procent for

arealafgiften. Beløbene er
inkl. moms.

Jelling Varmeværks for-
mand, Freddie Hummel, an-
giver flere årsager, til, at pri-
serne stiger, blandt andre: 

❏ Stigende naturgaspriser.
❏ Forhøjede miljøafgifter
❏ Energistyrelsen beslut-

ning om, at der skal gennem-

føres en uvildig selvevalue-
ring af varmeværkets regn-
skaber for de sidste 3 år

❏ Udgifter til renter
❏ Betaling af underskud

vedr. regnskabet for 2010/11.
❏ Forøgede administra-

tionsudgifter i forbindelse
med opkrævning.

Desuden har elprisen væ-

ret så lav i regnskabsåret, at
det i mindre grad end tidlige-
re har kunnet betale sig at kø-
re med værket på Nordkro-
gen, hvor der i perioder er en
sidegevinst i form af indtæg-
ter fra salg af elektricitet. ild
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Kunder må betale ekstra for varmen

SLOVAKKER LUSKEDE RUNDT - Politiet fik kl. 03.15 natten til
torsdag melding om et mistænkeligt forhold på campin-
gområdet ved Jelling Festival. Her kørte fire slovakker
rundt i to biler, og det undrede en anmelder, der kontakte-
de politiet. En patrulje fik fat i slovakkerne, der ikke umid-
delbart havde gjort noget ulovligt. De kunne dog ikke rede-
gøre for deres færden. De fire er nu registreret af politiet.


