Skue og sommerfest - sjov og hygge i
SBH kreds 3 søndag d. 27. august
Kreds 3 afholder sommerfest og skue på Engagergård i Måløv.
Udover skue og sommerfesten vil der blive afholdt lidt aktiviteter som feltsøg, den gyldne apport
mv (alt afhængig af vejret). Gitte Hansen har lovet at stå for de sjove udfordringer for hund og
fører. Aktiviteterne melder man sig til på dagen og de koster en flad 20 kr.
Hvis du bare har lyst til at mødes med andre medlemmer af kreds 3, kan du nøjes med at tilmelde
dig fællesspisningen eller bare komme og kigge.
Tag familie og venner med.

Skue:
Skuet starter kl. 13 og er åbent for alle racer.
Dommer i år er Jørgen Hansen, som har mange års erfaring med udstilling. Jørgen er DKK eksteriør
dommer og dømmer både i ind og udland. Jørgen har en fin omgang med hunde.
Der vil være indskrivning fra kl. 12:30. Der kan opstilles telte i et vist omfang ved ringsiden.
Deltagelse i skuet koster pr. hund 100 kr.
Tilmelding: http://belgiskehyrdehunde.dk/aktiviteter/tilmelding-til-skue-og-sommerfest-kreds-3/
Deadline tilmelding: 20. august

Fællesspisning:
Igen i år vil grillen blive tændt, når vi er færdige med dagens aktiviteter.
Der vil være salg af øl, vand, toast, kaffe/the og kage i løbet af dagen samt mulighed for køb af vin
til spisningen.
Sommerfest: voksne 135 kr. pr. person, børn 50 kr. pr. person.
Tilmelding: http://belgiskehyrdehunde.dk/aktiviteter/tilmelding-til-skue-og-sommerfest-kreds-3/

Lidt praktisk på dagen:
Kl. 12.30 indskrivning til skuet
Kl. 13.00 Skuet starter
Kl. 15.00 Aktiviteter og konkurrencer starter
Kl. ca. 17.00 Fællesspisning
Vil du gerne hjælpe til med arrangementet kan du give besked via tilmeldingen.
Kontakt telefon nr. på dagen er: 30272787 (Ulla H)
Spørgsmål til arrangementet: 30272787 (Ulla H)
Pris for skue 100 kr. pr. hund.
Pris for sommerfest 135 kr., børn 50 kr.
Pris for aktiviteter 20 kr. pr. stk.
Beløbet indbetales på reg. nr. 1551 konto nr. 5859743 eller MobilePay nr. 15512 (det er rigtigt, at der kun
er fem cifre). Husk at skrive samme navn på indbetalingen som på tilmeldingen.

