JUBILÆUMSWEEKEND 8.-10. OKTOBER I VEJEN
Er du nysgerrig på, hvad Myndeklubben er og
kan? Så tilmeld denne hyggelige og afslappede
jubilæumsweekend. Den er både for nye - som
kendte myndemennesker.
OVERNATNING
Myndeklubben står for 2 overnatninger inkl. linned og
slutrengøring.
Der overnattes både i hytter (af forskellig størrelse)
og på værelser.
Nogle af hytterne er beregnet til 8 personer, så det vil
være en stor hjælp, hvis I selv finder sammen med
nogen, som I vil bo med.

CAMPING
Der er også mulighed for at overnatte i
egen campingvogn, som Myndeklubben
selvfølgelig betaler efter aftale.

PRIS
Pris for alt dette er kun 450 kr. pr. person
og 100 kr. pr. hund for hele weekenden.

FORPLEJNING
Med i prisen er:
Fredag: Nem aftensmad
Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad
Søndag: Morgenmad

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer, og hvert medlem kan tage en
ekstra person med som ikke er medlem.
Er der ønske om at deltage med yderligere
personer (børn) - kontakt da Myndeklubben.

Vil du være en del af denne hyggelige weekend? Tilmeld dig på:
www.myndeklubben.nemtilmeld.dk

I ANLEDNING AF KLUBBENS 50-ÅRS JUBILÆUM
Hele lørdag - og søndag formiddag - vil der være mulighed for
at prøve nogle de mange forskellige aktiviteter af, som
klubben tilbyder + lidt alternative udfordringer.
Du og din hund vil f.eks. kunne prøve kræfter med:
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LURE COURSING
Lure Coursing: Her får din hund
mulighed for at jage en kunstig "hare" af
plastikstrimler

RINGTRÆNING
Ringtræning ved en erfaren udstiller. Lær
hvordan du, og ikke mindst din hund, skal stå
under udøvelsen af denne "kunst". Der er
masser af gratis tips og tricks at hente her.
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HUNDESKUE
Hundeskuet foregår som en uformel udstilling
med et ”tvist”. Der bliver mulighed for at få
bedømt din hund i rolige og trygge omgivelser og
med alt den hjælp, du kunne ønske dig.
Måske er der en lille overraskelse indlagt?
HUNDETRICKS
Imponér Faster Oda med hundetricks,
som f.eks. Bamse-sit som samtidig
styrker hundens core og balance
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DOG DANCING
Efter en opvisning i Dog dancing med
whippet, bliver der mulighed for at prøve
selv med egen hund.

RALLY OG MEGET MERE
I rally-lydighed skal hund og fører gennemgå en bane med
skilte, som angiver hvilke øvelser hunden skal udføre.
- og meget mere, som stadig er i planlægningsfasen.

Med sommerlige hilsner
Bestyrelsen
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