Dansk Pointer Klubs Familieweekend 2018
Fredag den 1.juni – søndag den 3.juni
Terkelsbøl Camping

I familievenlige omgivelser på Terkelsbøl Lystfiskeri & Camping i det
sønderjyske, afholder Dansk Pointer Klub deres familieweekend 2018.
Mød op til en weekend fyldt med sjove aktiviteter for hele familien. Der
er mulighed for at leje hytter til overnatning, eller medbringe
campingvogn, telt eller autocamper.
Der vil i løbet af weekenden være fiskekonkurrence, demonstration af
”Birdlouncher”, stor anerkendt hundeudstilling for alle stående
jagthunde racer, apporteringsprøver, lerdueskydning, kagekonkurrence
og ikke mindst hyggeligt samvær.
På efterfølgende sider er programmet for weekenden samt
bestillingslister, info om tilmelding, overnatning og forplejning.
Det vil glæde os, hvis der er venlige sjæle, der vil sponsorere klubben gave
til lotteriet.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig weekend i Dansk Pointer Klub.

Dansk Pointer Klubs Familieweekend 2018
Program & tilmelding
Fredag
Fra klokken 12:00 er der mulighed for tjek in på Campingpladsen – eftermiddagen kan bruges på
en rundtur i det sønderjyske eller et smut over grænsen.
16:00 Ringtræning
17:00 Anerkendt apporteringsprøve
18:30 Grillen tændes – medbring selv mad
Der vil være rig mulighed for social samvær hele dagen

Lørdag
07:30 Morgenmad
09:00 Demonstration af ”Birdlouncher” – træning af ro i opflugt og skud
10:00 Fiskekonkurrence – stopper klokken 15:00
12:30 Frokost
13:00 Mulighed for flugtskydning – instruktør vil være behjælpelig med at øge
træfsikkerheden.
15:00 Kagekonkurrence – hvem bager den flotteste jubilæumskage. En kyndig
dommerkomite´ vil afgøre, hvilken af de medbragte kager, der skal vinde.
16:00 Informationer fra bestyrelsen
19:30 Festmiddag – helstegt pattegris med tilbehør & dessert
Udtrækning af gevinster fra lotteri

Søndag
08:00 Morgenmad
09:00 Juniorhandling – uofficiel udstilling, hvor børnene er ”handlere” 10:00 Anerkendt udstilling for alle
racer i gruppe 7 – dommer Gunnar Jensen, og Svend Otto Hansen
13:00 Frokost
Apporteringsprøve afholdes når udstillingen er afsluttet.
Tilmelding til udstilling og apporteringsprøverne sker via hundeweb. Tilmeldingsfristen er tirsdag
den 29. maj.
Bestilling af forplejning skal ske på bestillingslisten (næste side) – denne sendes til Any Dideriksen,
mail: stenmarken@email.dk Denne skal være Any i hænde senest den 29. maj.
Ønsker man at bestille hytte til overnatning eller reservation af plads til
campingvogn/telt/autocamper, skal dette ske ved henvendelse til Hanne & Allan Bredsgaard –
mail: info@prof-dog.com Se mere om området på www.terkelsbol-lystfiskeri.dk

Dansk Pointer Klubs Familieweekend 2018
Bestillingsliste

Navn:__________________________________________ Mobilnr:______________
Dag

Tekst

Lørdag

Morgenmad

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag

Frokost
Flugtskydning
Festmiddag
Morgenmad

Søndag Frokost
Beløb i alt

Antal

Pris
50 kr.

Pris i alt

65 kr.
75 kr.
200 kr.
50 kr.
110 kr.

Pengene kan overføres via netbank til Dansk Pointer Klub. Skriv venligst hvem
indbetaleren er.
Reg.nr. 0933 Konto 4378127572
Som nævnt sendes bestillingen til Any Dideriksen (se mail ovenfor)

Hvem bager den flotteste
jubilæumskage?

Medbring dit bidrag og
deltag i
kagekonkurrencen lørdag
eftermiddag.

Lørdag aften serveres der
helstegt pattegris med
lækkert tilbehør.
Der vil være øl/vand og vin til
absolut favorable priser.
Vi glæder os til at se dig i det
sønderjyske.

