Weekend på Mols fra den 19/5 – 21/5 2018.
To certifikatudstillinger, og aktiviteter med hundene, samt masser af
hyggeligt samvær.
Kom og vær med til en super hyggelig weekend i hundens tegn, lørdag og mandag vil
der være udstilling, og søndag vil der være forskellige aktiviteter med vores hunde.
Selv om du ikke er til udstillinger eller prøver så kig alligevel forbi og lad din hund(e)
møde artsfæller – måske en kuldbror/søster og du vil møde en flok glade og vanvittige
schnauzer- og pinscherfolk.
Årets begivenhed i Dansk Schnauzer og Pinscher Klub bliver endnu en gang weekenden på
Mols, hvor klubben igen har lejet Bogensholmlejren. Den har en fantastisk beliggenhed ned til
Ebeltoft Vig. Centralt beliggende i Jylland og tæt på færger fra Sjælland og Sverige, med
masser af udenomsplads og mulighed for gåture langs stranden eller i skoven og ud i Mols
Bjerge i en af Danmarks smukkeste egne. For de hardcore er der mulighed for varm
vinterbadning 
Bogensholmlejren har 102 sengepladser, opholdsrum, spiseplads til over hundrede personer
og et stort veludstyret køkken.
Vi kan tilbyde overnatning i 4-sengs rum med eget bad og toilet, eller i 8- eller 10-sengsrum
med fælles bad/toilet på gangen. Man skal selv medbringe sengetøj og håndklæder.
Desuden kan vi tilbyde plads til camping eller telt/bivuak. Der vil i begrænset omfang være
mulighed for el-tilslutning, men man kan frit benytte faciliteterne i bygningen.
Både lørdag, søndag og mandag morgen vil der være gratis fælles morgenbord. Lørdag,
søndag og mandag kan man bestille frokost. Lørdag aften kan der bestilles aftensmad og
søndag aften vil vi have vores sædvanlige festmiddag.
Menu priser: priserne er pr. person over 11 år, børn 0-4 år gratis & og børn 5-11 år ½pris.
Frokost lørdag
Aftensmad lørdag
Frokost søndag
Aftensmad søndag
Frokost mandag

Let buffet
Helstegt pattegris m/tilbehør
Sandwich m/ pattegris og Coleslaw
Festmiddag
Varm sammenkogt ret

kr. 75,00
kr. 100,00
kr. 25,00
kr. 200,00
kr. 65,00

Vin medbringes selv, øl og vand samt kaffe og te kan købes til rimelige priser.
I er naturligvis også velkommen til selv at medbringe mad og drikkevarer - siddepladser og
service er der rigeligt af. Arrangementet er ikke en samlet pakke. Man kan deltage i præcis så
meget eller lidt, som man har lyst til.

Overnatning bestiller og betaler man for hele weekenden, uanset om man overnatter 1 eller 2
nætter.
Det vil ikke være muligt at bestille en enkelt overnatning.
Overnatnings priser:
4-sengs rum:
8- eller 10-sengs rum
Helt storrum for sig selv
Campingvogn/telt

850 kr.
200 kr./seng
500 kr./rum
400 kr./enhed

Program
Tidsplanen afhænger af antallet af tilmeldinger og må betragtes som vejledende. Helt præcise
starttidspunkter vil fremgå af det brev, deltagerne får en til to uger før udstillingen.
Tidsplanen vil også afhænge af Mols-Liniens fartplaner for den weekend.
Fredag den 13. maj:
Fra kl. 18

Lørdag den 14. maj:
Fra kl. 8
Kl. 11
Ca. kl. 14
Ca. kl. 17
Kl. 18.30

Tjek ind
Ingen forplejning, man sørger selv for mad.

Fælles morgenmad – DSPK er vært
Certifikatudstilling
Frokost (kan bestilles på blanketten)
Tjek ind for senest ankomne
Fælleskonkurrencer.
Aftensmad (kan bestilles på blanketten)

Søndag d. 15. maj:
Fra kl. 8
Kl. 10

Kl. 12
Kl. 13.

Kl. 18.30

Mandag d. 16. maj:
Fra kl. 8
Kl. 9
Kl. 12
Kl. 12
Kl. 15
Kl. 16

Fælles morgenmad – DSPK er vært
Aktiviteter med hundene.
Instruktion til Nose work
Instruktion til Begynder prøve B programmet
Frokost (kan bestilles på blanketten)
Nose work
Begynder prøve B programmet.
Lydigheden i Brugsprøve programmet
Aftensmad (kan bestilles på blanketten)

Fælles morgenmad – DSPK er vært
Certifikatudstilling.
Værelser afleveres ryddede og fejede
Frokost (kan bestilles på blanketten)
Fælleskonkurrencer
Afrejse og på gensyn

Tilmeldinger
Til udstillingerne:
Benyt i videst muligt omfang on-line tilmelding på www.Hundeweb.dk. Det er billigst og
nemmest. Ellers brug anmeldelsesblanketten på www.dspk.dk. Sidste frist er d.14/4.
Overnatning og forplejning:
4-sengs rummene bliver erfaringsmæssigt hurtigt udsolgt, så send gerne allerede nu
blanketten til arrangementsudvalget på mols@dspk.dk og reserver. Eller print den ud og send
den til Jytte skal være modtaget d. 23. April Efter d.23. April er reservationer bindende og
betaling skal erlægges.
Betal først, når du får besked på, om dine reservationer er OK og hvad det endelige beløb er.
Indbetaling foretages på bankkonto Nordea 2413 5907 991 360. Husk at skrive navn, når du
indbetaler
For udenlandske deltagere skal der enten indbetales i en lokal Nordea eller tillægges 40,kr./betaling. Særlige betalingsaftaler skal aftales med Lykke Due Bohn.
Reservationer noteres i den rækkefølge, de bliver modtaget.
Blanket til tilmelding til overnatning og spisning ligger på www.dspk.dk

'

