
Vandlejr   Davinde    2017 
Lejren afholdes fra fredag d. 4. august kl. 14 – søndag d. 6. august kl. 14.                                     

Adressen er:    Udlodsgyden 52, 5220 Odense 

Vi vil afholde vandprøver om lørdagen, og der bliver mulighed for nye hunde, at tage SOR prøve 
fredag, således man kan være klar til lørdagens prøve. 

Fredag og søndag vil blive sat at til vandtræning og hygge med hinanden og hundene. Træning vil 
foregå ved at vi hjælper og lærer hinanden de gode tips, trick og ideer vi hver især går og pusler med. 

Der arrangeres fælles morgenmad i teltet og du skal som vanligt selv medbringe din frokost og 
aftensmad.  

PROGRAM:   Fredag er der ankomst fra kl. 14 og vi hjælper hinanden med lejrindretningen, 
herefter mulighed for vandtræning inden aftensmaden kl. 18:30.                                                
Lørdag serveres fælles morgenmad i teltet kl. 8:00 og der foretages lodtrækning til vandprøver kl. 9:00 
Prøverne starter kl. 09:30 og slutter med præmieoverrækkelse inden aftensmaden.                           
Der vil være sandwich og drikkevarer til officials til frokost.                                                                             
Søndag serveres fælles morgenmad fra kl. 8:00 og der vil være træning i mindre grupper om 
formiddagen. Så kan vi vise hinanden hvad der gik godt til prøverne og lære lidt af det. Vi regner med 
at kunne spise frokost ca. kl. 12 i teltet, hvor årets lejr vil blive evalueret. Herefter hjælpes vi med at 
pakke sammen, få ryddet lejren og sagt farvel, så vi kan efterlade området som vi modtog det.  

Betaling for lejren vil være kr. 200, - for camping samt kr. 100, - pr. person over 10 år.                                                         
Tilmelding og betaling (knt.nr. 9090 0003931706 ) skal ske senest 15. juni 2017 til                                                
Vibeke Enemark på mail landseergaarden@live.dk  

Vedr. tilmelding til vandprøve skal ske senest d. 1. juli 2016 til Sanne V. Andersen på mail 
sannevandersen@gmail.com  

(find anmeldelsesblanket, priser og andet godt på  http://www.newfclub-vand.dk/vandtest.html ) 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders tlf. 31672208 

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

Vandgrupperne Jylland syd og Fyn. 
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