
Invitation til Vandweekend 9.-11. juni 
2017 på Flådestationen i Korsør 
Vi gentager successen fra sidste 
år og inviterer til endnu en 
oplevelsesrig vandweekend på 
Flådestationen i Korsør og på 
Boeslunde Camping. Vi glæder 
os allerede og håber mange vil 
komme og dele weekenden 
sammen med os og alle vores 
skønne hunde. 

Lejren afholdes fra fredag d. 9. 
juni kl. 14 – søndag d. 11. juni 
kl. 16.                                      

Adressen til Flådestationen er: Sylowsvej 8, 4220 Korsør 

Adressen til Campingpladsen er: Boeslunde Camping, Rennebjergvej 110, 4242 Boeslunde tlf 
58140208, info@campinggaarden.dk, www.campinggaarden.dk  

 

Det bliver en weekend, hvor vi dels får mulighed for at træne vores hunde på Flådestationen og træne 
os selv i Livredning og selvfølgelig konkurrencer om søndagen. Herudover håber vi på masser af hygge 
og social samvær på campingpladsen i Boeslunde. Se programmet nedenfor.  

Træningen og undervisning vil foregå i to hold om lørdagen, således at det ene hold træner hund om 
formiddagen, men det andet hold uddannes i Livredning og så bytter vi om eftermiddagen. 
Vandtræningen tilrettelægges på stedet alt efter behov og ønsker. Så der bliver gode muligheder for at 
øve konkurrencesituationen inden det går løs med søndagens konkurrencer. Der vil desuden være 
mulighed for at tage SOR prøve om lørdagen, så man kan deltage i konkurrencen om søndagen. 

Vi samles på Boeslunde Camping fredag, hvor vi efter eftermiddagens arrangement arrangerer 
fællesspisning med eget medbragt mad både fredag og lørdag aften. Vi sørger for en fælles grill og i år 
sørger vi også for et fællestelt, så vi har et sted vi kan samles. Du skal selv booke plads på 
campingpladsen. Henvis til Newfoundland Vandweekend, når du booker plads.  

Der vil kunne bestilles morgenmad og frisksmurte sandwichs til frokosten til lørdag og søndag. Man 
kan vælge mellem Kylling m/bacon, Æg m/rejer eller Skinke m/ost. Begge dele skal bestilles senest 1. 
juni hos Søren på mail: 00146933@mil.dk. Bestillingen er bindende.  

Program for weekenden 

Fredag eftermiddag ankomst og indretning ved 
campingpladsen Boeslunde 

16.00-18.00 ”Walk and Talk”, fælles gåtur i skoven ved 
campingpladsen 
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18.00- Fælles grill på campingpladsen og derefter aftenhygge 

Lørdag arrangeres fælles morgenmad fra 08.00 – pris 25 kr pr. person 
(forudbestilles) 

9.00-10.00 Afrydning og afgang til Flådestation Korsør (Vi skal så vidt 
muligt ankomme samlet og alle skal registreres inden adgang til 
området. Anvarlig er Søren) 

10.00-12.00 Hold 1 - Vandtræning på Flådestationen  

10.00-12.00 Hold 2 - Hjerte-Lungeredning/Hjertestarter  

12-00-13.00 Frokost – Frisksmurte sandwichs kan forudbestilles hos Søren. Se ovenfor. 

13.00-15.00 Hold 2 - Vandtræning på Flådestationen  

13.00-15.00 Hold 1 - Hjerte-Lungeredning/Hjertestarter  

15.00-16.00 Rundvisning på en af Korvetterne ☺ 

18.00-20.00 Fælles grill på campingpladsen  

20.00-  Svensk lotteri v/ Dorthe.Vi opfordrer derfor til at tage lidt gaver med til lotteriet. 

Søndag arrangeres fælles morgenmad i Fællesteltet fra 07.00 – pris 25 kr pr. person (forudbestilles) 

7.45 Lodtrækning til første prøvekategori 

8.00-9.00 Nedpakning og afgang til Flådestation Korsør  

9.00-9.30 Opsætning af prøveområde for dommere, konkurrenceledere og Figuranter 

9.30- Vandprøver 

Ca. 12-00-13.00 Frokost – Frisksmurte sandwichs kan forudbestilles hos Søren. Se ovenfor. 

Ca 13.00 Vandprøver fortsætter 

Dagen afsluttes med præmieoverrækkelse og fælles foto. 

Kommer du uanmeldt som tilskuer, så kan du mod forevisning af denne invitation bytte dit 
sygesikringskort med et gæstekort og herefter få adgang til Flådestationen. 

Betaling og booking for camping sker direkte til campingpladsen. Tilmelding til hele eller dele af 
weekenden skal ske senest 2. juni 2017 til Dorthe Helsby på mail dorthe@helsby.dk 

Tilmelding til Vandprøve og SOR prøve skal ske senest d. 2. juni 2017 til Dorthe Helsby på mail 
dorthe@helsby.dk og betaling sker til konto 9090 0003931706.  

Anmeldelsesblanket, priser og andet godt på  http://www.newfclub-
vand.dk/vandtest.html ). Muligvis kan der tilmeldes via Hundeweb – 
mere om det senere.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dorthe tlf. 
24419909 

Vi glæder os til at se en masse nye og gamle vandfolk og Jeres 
pragtfulde hunde.  

Vandgruppe Sjælland Midt 
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