
Velkommen til
Ungdomsholdets opvisning ved

Fjordens Dag - søndag den 14. september 2014

                 Hvis I har spørgsmål - kontakt da Birgit på: 20 96 02 91 
                                                                     
                                                                Vi ses!

 

I år er det 8. gang vi afholder Mini-lejr i Søndersø, med efterfølgende opvisning 
ved Fjordens Dag i Klintebjerg.

Det startede i 2007, hvor undertegnede, sammen med Pia Hellegaard, havde 
samlet et ungdomshold bestående af eneste piger fra flere klubber på Fyn. 
Vi mødtes 5-6 gange, + Mini-lejren, hvorefter vi var klar med et super dygtigt 
hold, som lavede en flot opvisning ved Danmarksmesterskabet i DCH Lange-
skov i 2007. (Drenge er altså også velkomne på holdet)

Vi må jo sige, at det nu er blevet en rigtig god tradition med denne minilejr, 
hvor unge fra hele Fyn har mulighed for at deltage, blot de har en god og 
omgængelig hund de kan tage med.

Igen i år har vi et telt til rådighed i Klintebjerg, så vi kan komme i skygge og
tørvejr og evt. spise vores medbragte mad.  Og som tidligere år har vi fået 
Nordfyns Dyreklinik med i vores telt.
 
Ud over vores stand derude er der en masse andre aktiviteter, ca 30 forskellige
så der er både smagsprøver og spændende oplevelser, samt mulighed for at 
få en sejltur.

                       PS. I må påregne, at der er et stykke at gå fra parkeringspladsen. 
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Program for week-enden 12. - 13.  og 14.  september 2014.

FREDAG.
Kl. 15-17 slår vi telte op og der er kaffe og kage til forældrene
kl. 17   eller -  når alle forældrer er kørt har vi kort præsentation
  og praktiske oplysninger
   Herefter træner vi lidt
   Spiser
   Træner
   Spiser igen og hygger ved bålet.
kl. 22   Vi børster tænder og går til ro

LØRDAG.
kl.  07.00  Vi står op og lufter hunde
kl. 7.30-8.30  Morgenmad
kl. 8.30-12.30  Træning med små pauser undervejs
kl. 12.30-13.30  Middag
kl. 13.30-17.00  Træning med små pauser undervejs
kl. 17-18  Vi samler kræfter inden aftensmaden
kl. 18-19  Aftensmad
kl. 19-20.30  Vi lægger sidste hånd på opvisningsprogrammet
kl. 20.30-22  Råhygge ved bålet og derefter går vi til ro

SØNDAG.
kl.  07.00  Vi står op og lufter hunde
kl. 7.30-8.30  Morgenmad og vi smøre en madpakke hver
kl.  8.30-9.00  Pakker vi det hele - undtagen teltene, som forældrene 
   hjælper med 
kl. 9.00-9.30  må forældrene gerne komme og hjælpe med det sidste
kl. 10.00  køre vi alle til Klintebjerg

   kl. 12.00 Ungdomshold
   kl. 13.00 Hvalpehold
   kl. 13.30 Ungdomshold
   kl. 14.00 Rally-hold

I Klintebjerg er der følgende opvisninger ved DCH Nordfyns 
telt ved  pkt. 20:


