Invitation til
Vandweekend med vandprøver

https://youtu.be/CKh709gHLNw
Fra fredag d. 17 Juni til søndag d. 19 Juni 2022 afholder NEWF Vand Sjælland Midt Vandweekend med masser af
hygge og hele to vandprøver. En prøve om lørdagen og en prøve om søndagen.
SÅ til alle vandhunde derude, tag jeres ejere i snoren og kom med og hav det rigtig hyggeligt med alle os andre
vandtosser 
Prøverne afholdes i Lynge Grusgrav og vi har fundet en lille hyggelig campingplads 4,9 Km derfra.
Vi håber at rigtig mange af jer, vil bakke op om vores arrangement, og komme og se/prøve vores træningssted.
Det helt faste arrangement vil tilgå, når vi kommer nærmere weekenden, men lidt løst vil det komme til at se
således ud:
Fredag d. 17.06.2022
Ankomst til Campingpladsen og udpakning
Mulighed for at afprøve Lynge grusgrav / vandtræning
Aftenhygge med fællesspise (Dorte og Thomas laver mad til en god pris)
Lørdag d 18.06.2022
Vandprøver i Lynge grusgrav
Fælleshygge og fælles aftensspise (Dorte og Thomas laver mad igen)
Lotteri
Søndag d 19.06.2022
Vandprøver i Lynge grusgrav
Lynge grusgrav er delt op i flere søer, og vi vil afholde vandprøver i den ene af disse søer.
Men da vi frit kan benytte alle søerne, vil der derfor være mulighed for at tage sin hund eller børn  i vandet i en
af de andre søer.
Campingpladsen:

Hyldegårdens camping og udlejning
Hyldegårdsvej 4A, 3660 Ganløse, Egedal (Stenløse)
https://hyldegaardenscamping.dk
Vi har reserveret hytterne og 10 pladser omkring hytterne og lige ved siden af toiletterne, så I skal bare henvende
jer til os, med hvilket nummer I vil leje så lægger vi jer ind (41,67 og fra 71 til 78).
Det er først-til-mølle-princippet, da vi skal have mulighed for, at afbestille reserveringerne i god tid, skal vi have
besked inden d. 10. April.
Da vi også skal lægge et budget til bestyrelsen, vil det være fantastisk, hvis I vil tilkendegive om I påregner at
komme, og om I vil deltage i begge vandprøver, elle bare den ene.
VIGTIGE DATOER:
Sidste tilmeldingsfrist for Campingpladsen er d. 10. April 2022 (Men vi vil rigtig gerne vide det hurtigst muligt)
Sidste tilmeldingsfrist for Vandprøverne er d. 04. Juni 2022
Og selvfølgelig datoen for vores VandWeekend d. 17 – 19 Juni 2022
Hilsen Vandgruppen Sjælland Midt
Tilmelding til vandlejren til Søren på SMS 30 95 14 68 eller Email: 1slr@mil.dk
Vandprøverne på hundeweb.
Campingpladsen: Bente Mobil 40572147, Email: benteirene1@hotmail.com

