
 

FAMILIEWEEKEND 
Dansk Pointer Klubs familiedag d. 8. – 9. – 10. juli 2022 
Mødested og standkvarter: Trente mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672 Broby 

Vi er nu klar til at præsentere programmet for Dansk Pointer Klubs Familieweekend 2022 på Fyn. 
Vi er meget glade for, at vi igen kan holde en familieweekend på Fyn! Det bliver nogle fantastiske 
dage i hænderne på de muntre fynboer! 

Som altid er der lagt op til en hyggelig familieweekend, så tag manden eller konen, børnene  
og/eller børnebørnene med. 

Der er fællesspisning lørdag aften, hvor vi også håber at mange vil deltage. 

Ønsker man at overnatte på et værelse, findes der et antal værelser på Naturskolen, disse skal 
bestilles ved Kasseren Anny Diederichsen og vil blive lejet ud efter princippet først til mølle.  
Disse værelser vil blive lejet ud pr værelse fra fredag til søndag 1.100,- kr pr værelse. 

Prisen er pr. værelse fra fredag til søndag uanset antal senge pladser. Værelserne har 2-4 
sengepladser. Værelser med over 2 sengepladser er oftest med køjeseng. 

Toilet er altid åbent i Naturskolen. 

Program på næste side…. 
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https://goo.gl/maps/uvx3Fb4MpaDn8ZVc6


PROGRAM 

FREDAG D. 8. JULI 

Om eftermiddagen er der mulighed for indkvartering. Her kan der opstilles telt og campingvogn 
ved Naturskolen. Der er mulighed for at træne apportering på banen, så de sidste detaljer kan 
finpudses. Det sker mellem kl. 17.00-18.00 
Fredag aften tændes grillen, medbring selv mad. 

LØRDAG D. 9. JULI 

— Kl. 08:00 er der mulighed for morgenmad. 

— Kl. 09:30 afholdes der anerkendt apporteringsprøve, hvor alle racer er velkomne. 

— Efter apporteringsprøven er der frokost, snak, hygge og andre aktiviteter for hele familien. 

— Kl. 13:00 børne udstilling 

— Klokken 18:30 er der festmiddag. Her afholder vi også lotteri. 

Vi vil blive meget glade for præmier. Ønsker du at give en eller flere præmier, 
så kontakt gerne Anne B. Hansen på email: anne_hansen44@hotmail.com 

SØNDAG D. 10. JULI 

— Kl. 08:00 morgenmad 

— Kl. 09:00 er der anerkendt udstilling for Pointere 

— Kl. 12:00 ( eller efter udstillingen ) er der frokost 

— Kl. 13:00 er der anerkendt apporteringsprøve – alle racer er velkomne. 

Bestilling af forplejning sker via hjemmesiden her: Online bestilling.  
Din bestilling og betaling skal ske senest tirsdag den 28. juni 2022.  
Betal hurtigt online, eller med bankoverførsel fra din bank. 

Forplejning for børn under 12 år – gratis. 

Læs mere om Trente Mølle og se billeder her >> 

Se mere om Trente Mølles faciliteter her >> 
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https://www.pointerklub.dk/bestilling-af-forplejning-til-familieweekend-2022/
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LINK OG INFO 
TILMELDING AF HUNDE 

Tilmelding af hunde til apporteringsprøven og udstillingerne skal ske via Hundeweb 

FORPLEJNING 

Bestilling af forplejning sker via hjemmesiden her: Online bestilling.  
Din bestilling og betaling skal ske senest tirsdag den 28. juni 2022. Betal hurtigt online, eller med 
bankoverførsel fra din bank. 

Forplejning for børn under 12 år – gratis. 

OVERNATNING PÅ NATURSKOLEN 

Ønsker man at overnatte på et værelse, findes der et antal værelser på Naturskolen, disse skal 
bestilles ved Kasseren Anny Diederichsen:  og vil blive lejet ud efter princippet først til mølle. Disse 
værelser vil blive lejet ud pr værelse fra fredag til søndag 1100 kr pr værelse. 

Spørgsmål til forplejning kontakt Anny Diederichsen på mail: 
stenmarken@email.dk 

Spørgsmål til tilmelding kontakt Steffen Godthaab Olesen:  
don_olesen@hotmail.com  – telefon: 91 89 42 71 

Vi glæder os til at se jer alle. 

De bedste hilsner  
Dansk Pointer Klubs bestyrelse 

_________________________________________________________  

Hold øje med hjemmesiden pointerklub.dk og Facebook 
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