Vandgruppen Jylland Vest og Region midt og Vestjylland
inviterer til år 2019's første vandlejr.
D. 17, 18. og 19. maj
2019, på Humlum
Fiskerleje og Camping

Adr: Bredalsvigvej 5,
7600 Struer.
Praktisk INFO:
-Fællesspisning
-Biler kan holde helt
ned til vandet
-Humlum Camping er
et hundeparadis,
derfor er der
HUNDEBAD

Overnatningsmuligheder i campingvogn, telt eller lign.:
2. døgn 2 pers 207 kr.
3. døgn 2 pers. 414 kr.
4. døgn 2 pers. 621 kr.
Børn er + 40 kr. pr. Nat
Book en plads på tlf.: 97 86 13 04 – Sig at i kommer fra Newfoundlandklubben
Leje af opstillet campingvogn fredag til søndag, 1000,- eller torsdag til søndag, 1400,-.
Kontakt Brian på tlf.: 22 30 66 53 inden d. 29. marts. OBS! Hundene må kun opholde sig i fortelt i et bur.
Facebook side ”Hoelgaardens Campingudlejning” her kan du se campingvognene.
HUSK at booke plads til den lejede campingvogn!
Program - Vi forbeholder os retten til at ændre:
Fredag:
Træning dem som har lyst, der er fri træning hele dagen.
SoR-prøve – Eftertilmelding til VPS til Rikke Johannesen gerne inden sidste tilmelding.
Kl. 18:30 Fællesspisning på terrassen – gryderet. Voksne 50 kr. Børn 0-4 år gratis.
Børn 5 - 12 år, 25 kr. Medbring selv drikkevarer
Lørdag:
Kl: 08.00 fælles morgenmad. Vokse 25 kr. Børn 0-4 år gratis. Børn 5 – 12 år 12,5 kr.
Medbring selv drikkevarer.
Kl: 11:00 Vandprøvestart – Frokost under eller efter prøverne, sandwich 35 kr. pr. pers.
Kl: 18:30 fællesaftensmad på terrassen – lasagne. Voksne 50 kr. Børn 0-4 år gratis.
Børn 5-12 år 25 kr. Medbring selv drikkevarer.
Efter aftensmad vil der være præmieoverrækkelse
Søndag:
Kl: 07.30 fælles morgenmad. Vokse 25 kr. Børn 0-4 år gratis. Børn 5 – 12 år 12,5 kr.
Medbring selv drikkevarer.
Kl. 09.00 vandprøvestart. Frokost under eller efter prøverne. Sandwich 35 kr. pr. pers.
Efter vandprøvernes slutning vil der være præmieoverrækkelse på terrassen
Tak for denne gang.
Tilmelding og betaling af mad SENEST onsdag d. 1. maj. Send en mail til Rikke Johannesen,
johannesen2@hotmail.com, med oplysninger om antal pers. Og hvor mange måltider - I vil herefter
modtage en mail fra Rikke omkring betaling. Mulige varianter til frokost: Kylling og bacon, Æg og rejer,
Frikadelle, Skinke og ost, Roastbeef eller landgangsbrød.
Tilmelding til vandprøverne på hundeweb.dk. Udlændinge kan tilmelde sig via hundeweb, hvis der
er problemer, skal det ske på tilmeldingsblanketten på: http://www.newfclubvand.dk/vandtest.html
Pris for SoR-prøve 150 kr. pr. hund.
Pris for vandprøve er 300 kr. pr hund. pr. dag.
Læs mere om regler osv. på http://www.newfclub-vand.dk/
Fredag: SoR-prøve - ønskes der evt. At stilles til en VPS i løbet af weekenden (såfremt hunden består SoR),
skal der gives besked til Rikke Johannesen inden sidste tilmelding for prøver
Til orientering: En fotograf vil tager billeder af vandprøverne lørdag og søndag - Dette er en øvelse for
fotografen. Billederne kan efterfølgende købes digitalt for 150 kr. pr. styk i fuld opløsning.
Derudover: Book fotografen til en privat session til fredagen for 750 kr. (30 min. fotografering, 1 - 2 timers
sortering/redigering, 2 billeder leveret digitalt). Book fotograf på: contact@katjajensenphotography.com

Læs mere om begivenheden på vores Facebook gruppe ”Newfoundlandklub Region Midt og Vestjylland”

Mvh. Regionsrepræsentanterne fra vandgruppen, Jylland vest.

Kontakter:
Boanna Frølund: 60 61 96 77. mail adresse: Boanna_Frolund@hotmail.com
Rikke Johannesen: 29 84 34 03. mail adresse: johannesen2@hotmail.com

