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Har sponse-

ret kaffe  til 

hele da-

gen !!!  

 

 

Dagens Program: 

 

10:00 Velkommen og Brunch 

  

Hyggelig samvær  

 

12:30  Konkurrence:   

 

Vi arbejder på at lave lidt forskellige hundelege 

og lidt sjove konkurrencer. Det kunne være:  

Hvilken hund har den bedste næse og finder 

pølsen først?  Soft agility 

Mini orienteringsløb... Eller noget i den stil. Vi 

håber I er friske på lidt sjov og leg med vores 

hunde. 

13:30 Hunde legestuen—hunde har mulighed 

for at lege sammen i indhegningen!  

Frikvarter til at kigge ved hinanden  

 

14:15 Eftermiddags kaffe med Brød  

 

Hyggesnak— Salg af Lille lotteri  ”lodder  

5 Kr.” Overskud går til klubkassen.  

 

15:30 Gruppe billede med alle hundene og ejer  

 

16:00 Tak for i dag  

Greven på Wedellsborg Gods har givet os den 

mulighed, at kunne afholde vores træf på God-

sets arealer overfor Gert og Lene´s bolig ! 

Og dette har vi  med stor glæde sagt ja tak til, 

Og vi takker selvfølgelig Greve Bent Wedel 

for denne mulighed.  

Når i ankommer til Holmemarksvej , kan der 

være en låge der er lukket, her trykker man så 

bare på knappen og porten åbner, så køre man 

ca 800 m frem ad grusvejen i roligt tempo og i 

kører over dyr risten og på jeres højre hånd 

længere fremme kommer Gert og Lene hus, i 

vil her blive anvist parkerings plads. 

Vi vil blive rigtige glade vis i vil rydde op efter 

jer selv og jeres hundes efterladenskaber, så vi 

har mulighed for at kunne komme igen en an-

den gang.  

Pr. deltager  

Incl. Lille brunch - Eftermiddags kaffe med brød 

ØL og vand kan købes til billige penge !! 

Bindende tilmelding 5 maj 2014 til 

Marianne Pedersen  på  

e-mail: mail@shihtzudanmark.dk  

Eller Tlf. 30291680   

 

Deltagergebyr Indbetaling på konto 

Reg.nr. 7701 – Konto nr.0002090270  

Shih Tzu kassen, senet 5 maj 2014 

Vi glæder os til at se Jer ! 

På gensyn!  

Marianne og Gert  
Vibeke Birkesholm  Ting i zink  

Marie Jørgensen  ÆG  

Lillelund Shih Tzu Design  



 


