
Vandweekend 27.- 29. 

maj 2016 på 

Flådestationen i Korsør 

I weekenden d. 27-29 Maj 

Dannede Flådestation Korsør, 

rammen til Newfoundland 

klubbens Kursus, for 

konkurrenceledere og 

figuranter, samt Vandgruppe 

Sjælland Midts Vandprøver, 

der blev overnattet på 

Campinggården Boeslunde, 

her blev Morgenmad fra 

Toms bageri nydt og 

medbragte bøffer grillet til 

aftensmad, til frokost 

leverede Lizettes frokost cafe, 

de lækreste sandwich. 

Inden der blev grillet 

fredag aften, 

besøgte vi 

Weightpull Team 

Vestsjælland, her fik 

vores hunde prøvet 

kræfter, ved at 

trække en vogn, vi 

takker for en sød og 

varm modtagelse og 

introduktion af 

sporten. 

Vejret var fantastisk, 

og kursusdeltagerne 

kunne parkerer 

bilerne med 

hundene, indendørs i 

en kølig hal, alt i 

mens der blev terpet 

teori, herefter gik 

eftermiddagen, med 

at afprøve teorien i 

havnebassinet ved slæbestedet. Hovederne var blevet fyldt med teori og praktik, så efter aftenkaffen trak 

deltagerne sig tilbage for at restituere. 

Søndagen stod i prøvernes tegn, og der blev gået til den, det lykkedes os at få den første Dansk vandprøve 

Champion (DKVPCH) Pia Jensen med Smilla, som gjorde Flådestation Korsør og Vandgruppe Sjælland Midt, 

den ære at hive det 3. certer hjem under vores arrangement.  



 Med championatet kommer Pia og Smilla med i en meget lille eksklusiv 

gruppe af kun 3 ekvipager som har opnået titlen DKVPCH. Der er i alle 3 

tilfælde tale om dygtige hundeførere med meget dygtige hunde. De 2 

foregående danske championater er gået til Johanna Andersson fra 

Finland med Blondi i 2012 og Sune Arvidsson fra Sverige med Emma i 

2013. 

Dejligt at vi endelig fik det første danske championat - stort tillykke til 

Pia og Smilla. 

Der blev uddelt en masse flotte præmier som alle var sponsoreret, og 

her vil jeg godt på Vandgruppen Sjælland Midts vegne bringe en stor tak 

til: 
 

 

 

 

SICCARO Wetdog Vemmelev   siccaro.com 

Rigtig Hundemad Slagelse slagelse.rigtighundemad.dk/ 

Jysk sengetøjslager Korsør / Holbæk http://jysk.dk/ 

Butik Noas Ark Korsør  butiknoahsark.dk 

Toms Bageri Korsør    

 Skovgaard vine Slagelse  skovgaardvin.dk 

 Egons Liner   egonsliner.dk 

 Lizettes Frokost Café Korsør  lizettes-cafe.dk 

 UnoX Korsør   unox.dk 

 Flådestation Korsør 

Alle præmierne faldt i god rigtig 

god jord. 

Alt i alt blev det et vellykkede 

arrangement. 

 

Søren L Rasmussen. 

https://www.facebook.com/johanna.andersson.9026

