Dansk Weimaraner Klub
50 års jubilæum
I anledningen af klubbens jubilæum afholdes der stor forårsmarkprøve og
jubilæumsfest, hvor det vil glæde bestyrelsen og jubilæumsudvalget at se, såvel
gamle som nye medlemmer.

Jubilæumsfest
Lørdag d. 2. april 2011 kl. 19.00 – til ca. kl. 24.00
Mødested:

SI-centret, Nr. Hostrup, Øbeningvej 3, 6230 Rødekro.

Menu:

Lækker festbuffet med efterfølgende kaffe.

Pris:

Kun 245 kr. ekskl. drikkevare.

Der vil være mulighed for overnatning på stedet (hunde kan også overnatte der).
Overnatning: 650 kr. pr. overnatning for et dobbeltværelse.
410 kr. pr. overnatning for et enkeltværelse.
Morgenmad: 55 kr.

Madpakker: 50 kr.

Tilmelding og betaling til festen, booking af værelser, samt festbuffet, madpakker og morgenmad, senest
1.3.-2011 til Peter Nielsen på mobil 40 50 46 56 eller mail ppn-33@hotmail.com
Indbetaling kan ske på klubbens Konto i Jyske Bank:
Reg. Nr. 7187 konto nr. 0001118817
Husk:

Påfører navn, samt hvad der betales for.

I tilfælde af festlige indslag, taler eller andet til festen, kontakt da venligst vores toastmaster Flemming
Frederiksen på mobil 40 27 44 44.
Vi håber på stor opbakning og glæder os til en hyggelig og festlig weekend.

Mvh Jubilæumsudvalget

Dansk Weimaraner Klub
50 års Jubilæumsmarkprøve d. 2. og 3. april 2011
Mødested: SI-centret, Nr. Hostrup, Øbeningvej 3, 6230 Rødekro Kl.8.30

Dommere:

Lørdag: Erling Pedersen, Per Hugener-Ohlsen og Kim Schrøder.
Søndag: Bjørn Hemme, Carsten Lundhøj og Kaj Hedegaard.

Gebyr:

350,00 kr. for alle klasser, unghunde (10 – 24 mdr.), åben og vinder.

Tilmelding: Senest den 18. marts, på DJU – blanketten, den kan udskrives fra DJUs
hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk (Husk én tilmelding for hver dag).
Tilmeldingsblanketten samt gebyr, som skal medfølge på check eller indsættes
på Konto i Jyske Bank: Reg. Nr. 7187 konto nr. 0001118817 sendes til
prøvelederen.
Husk at påføre hundens og ejers navn, samt hvad der betales for.

Prøveleder: Dan Vestergaard Langrimsvej 90, 9560 Hadsund, tlf. 98 33 84 04
bestyrelsesmedlem1@weimaraner.dk

Vinderkl.:

Kun søndag d. 3. april. For at deltag i vinderklasse kræves to 1. præmier i
åben/brugs/fuldbrugsprøve, eller en kombination heraf. Desuden kræves bestået slæb og
apporteringsprøve inden for de sidste 2 år eller to gange i alt.

Ungh./åben: Du kan tilmelde i unghundekl. og åbenkl. begge dage.
Mødetid:

Morgenmad fra kl. 8.00 (skal bestilles forud).
Opråb og afgang til terræn kl. 8.45 begge dage.

Pokaler:

Alle pokaler udeles om søndagen til prøvens bedste unghund, åbenkl. og vinderklasse og til
prøvens bedste hund af de tre pokalvinder. Der matches om bedste unghund og åbenkl. hund
fra lørdag og søndag.
Husk: Der udeles en jubilæumsnål til hver hundefører hver dag.
Vi håber på en rigtig god og flot markprøve med masser af godt hundearbejde og mange
deltager også fra vores nabolande. Evt. spørgsmål til prøven rettes til prøvelederen,
forplejning og indkvartering til Peter Nielsen mobil 40 50 46 56.

