Vendelbo Træf vol.1

For den Danske Hund's Klub's medlemmer
Lørdag den 30-31 Juli kl 10

- Vi starter med hjemmebagte rundstykker, kaffe og een lille Bjesk til venstre forben.
- Derefter kører vi samlet til Tversted Søerne, hvor vi går ned til stranden, her vil der være mulighed for en lille dukkert til de to
eller firbenede og desuden er der en Bjesk til højre forben.
- Hjemme venter en lækker frokost buffet med fx. deller og Vendsysselske Cup Cakes.
- Når vi har slået mave og måske fået en morfar, er der fælles hygge på plænen.
- Hyggen begynder med en Bjesk til venstre bagben og Hundegames' ene starter. Der vil være mulighed for ringtræning, hvis i
har lyst.
- Ingen fest uden kaffe og kawe, vi håber i medbringer noget kawe el. til vores fællesbord.
- Klokken 19.30 tænder kokken for grillen og erklærer grillbuffeten for åben.
- I baren kan der købes billige drikkevarer til en jydedollar - husk småpenge, sprut og andre stærke sager medbringes selv.
- Der må festes til solen står op, bare husk søndag morgen serveres der morgenmad mellem 8-10 og her vil der være mulighed for
en Bjesk til højre bagben.
- For at få brændt aftenens genstande af, er der fællestur til Bindslev Gl. Elværk kl 10
- Så siger vi Såe uuud og tak for denne gang og god tur hjeeeem.
- Pris: 250kr all incl. indbetales på Reg.9570 Konto nr. 11636811
- Su 8/7 af hensyn til bageren, kokken og morgenbolle fyren

til Ulla Schütt på mail schuttulla12@gmail.com

- Der er masser af plads til campingvogne og telte, mulighed for indendørs overnatning på gulvet, indendørs opbevaring af
hunde i bur el. , ingen løse hunde hverken indendørs eller udendørs.
- Adresse: Sønderbindslevvej 30, 9881 Bindslev
- Vi siger bar´wellkommen ti´

Ulla og Mette

