Lundehund-nytt

Lundehunddagene
2018

3. - 5. august 2018
Åros Feriesenter - Søgne på Sørlandet
Dersom dere kommer litt tidligere til Åros:
Skalldyr-spleiselag dagen før dagen,
torsdag 2. august:

Båttur til Ny Hellesund 3. august om
formiddagen:

Alle som har lyst og kommer tidlig til årets treff på
Sørlandet er invitert til: Skalldyr-spleiselag på torsdag
kveld på Åros camping.

Vi planleggerer også på en båttur til Ny Hellesund, der
vi tar med hundene og går opp til vardene på fredag.
Vi jobber med å skaffe en felles båt ut, så det er greit å
vite hvor mange som ønsker å være med. Vi tenker å
reise ca klokka 11.00 på fredag og blir borte i 2-3 timer.

Vi samler oss mellom hyttene og finner nok bord og
stoler. Alle må ha med egen drikke, så skaffer vi reker,
krabber, loff og majones.
Påmelding senest en uke før, direkte til 
gerd.langenes@gmail.com eller på Facebook.

Håper mange har lyst til å være sammen med oss!
Hilsen fra William og Gerd

Foto: Hellevardene, Søgne © Andrva, Wikipediav
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Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2018:
treff og utstilling

Åros Feriesenter, Søgne
3. - 5. august 2018

Program for helgen*
Fredag 3. august

Kl 16:30 Ringtrening
kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
kl 21:30 Sosialt

Lørdag 4. august

kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert., d
 ommer Arne Foss
kl 18:00 - Festmiddag med grillbuffe. Pris ca kr 250. Barn halv pris.
22:00 Gi beskjed dersom du har særlige matbehov

Søndag 5. august

kl 10:00 Medlemsmøte, med informasjoner og spørsmål til styret
og andre tillitsvalgte
kl 12:00 Mønstring Prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest

* Foreløpig program - tidspunktene og priser kan bli endret

Påmelding
•
•
•
•
•

Ringtrening v/Gerd Langenes, ingen påmelding nødvendig, varighet 16:30 - 17:30.
Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 8.7.2018 (utsatt frist
13.7.2018). Spørsmål kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, Utstilling".
Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Solveig, Mentaltest". Max 15
deltakere. Påmeldingsfrist 01.08.2018.
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Gerd, festmiddag». Frist for
bindende påmelding til festmiddag er senest 25.07.2018.

HUSK: ALLE MÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT FØR DE SLIPPER INN PÅ UTSTILLINGS
PLASSEN. DE SOM HAR MED SEG HUND SOM IKKE SKAL STILLE I KONKURRANSEN MÅ
OGSÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONS
KORT. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I
HENHOLD TIL NKKs REGLER. VALPER UNDER 4 MÅNDERS ALDER HAR IKKE ADGANG TIL
UTSTILLINGSPLASSEN.

Praktisk informasjon
Felles epost
adresse for Lundehunddagene 2018 er

Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til. Vi har
mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra
så sende epost til spesial@lundehund.no og merk
eposten med ”Dugnad”.

Hver enkelt tar selv kontakt med Åros Feriesenter
AS, for bestilling av leilighet/hytte og plass til bobil
og campingvogn. Benytt e-post aaros@aaros.no for
bestilling. Merk e-posten med at bestillingen gjelder
Norsk L
 undehund Klubb sitt treff. Du finner mer
infomasjon om Åros Feriesenter AS på www.aaros.no

Du kan kjøpe mat og drikke i k
 afeteriaen på feriesenteret.

spesial@lundehund.no hvor leder er representert,
dogwebb arra ansvarlig, Lundehund-nytt kontakten
og lokal teknisk arrangør v/ fylkeskontakten i Agder.

Under Lundehunddagene har vi stort lotteri til inntekt for klubben. Og vi blir veldig glade dersom du tar
med en gevinst eller to.

Det finnes flere andre overnattingssteder i området
Kristiansand/Søgne. Medlemmene må selv kontakte
andre overnattingssteder for bestilling.
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