Mentalbeskrivelse
Så er det endelig lykkedes os at få godkendt et nyt areal, som vi tror vil blive et rigtig godt sted at
udføre mentalbeskrivelse. Desværre er fristen ret kort denne gang, da vi afholder en beskrivelse
allerede lørdag den 9. juni. Sidste tilmeldingsfrist er den 26. maj og her vil der blive åbnet op for
ikke medlemmer og deres hunde
Adressen er: Stolpehuse 11, 4652 Hårlev

Arealet er indhegnet.

Vi byder på en rigtig spændende dag, hvor du lærer en masse om din hund på en sjov og spændende
måde. Og vi sørger for en udsøgt forplejning. Dem der møder på morgen holdet, får morgenkaffe
med morgenbrød til, og en varm ret til frokost. Dem der møder til eftermiddags holdet, får en varm
ret til frokost og eftermiddagskaffe med brød / kage til. Prisen er inkl. forplejning til hundeføreren,
hvis man gerne vil være flere end hundeføreren, kan man få forplejning for kr. 75,00
Hvis holdet ikke bliver fyldt op, med medlemmer af Spidshundeklubben, så er ikke medlemmer
også velkommen. Medlemmer kr. 600,00 Er man ikke medlem af SPK så er prisen kr. 700,00
HUSK Jeres hund skal have en ønskeprofil, for at kunne deltage.
Det foregår på den måde, hvis man er tilmeldt med en hund før frokost, så møder man om
morgenen kl. 7:30 SENEST og man må ikke forlade banen før til frokost, da man danner en flok
med de 4 andre hundefører. Er man på efter frokost skal man møde SENEST kl. 12:00, og her
gælder det samme, at man bliver på banen til den sidste hund er beskrevet. Man må meget gerne
deltage hele dagen, men husk på at man ikke må forlade banen mens en hund bliver beskrevet.
Kom og få en sjov og spændende dag for dig og din hund, og ikke nok med det, du får også en stor
viden om din egen hund med dig hjem, som du kan gøre stor nytte af.
Du melder dig til ved at sende en mail til Mentalbeskrivelsesudvalget
(mentalbeskrivelsesudvalg@spidshundeklubben.dk) med flg. Oplysninger: Stambogsnavn,
stambogsnummer, chip ID nummer og dit medlemsnr. Til SPK. Og selvfølgelig dit navn og
telefonnr.
Derefter får du en mail med info om betaling. Så snart vi har modtaget denne, så er du sikret en
plads, og så får du en mail med hvornår din hund skal på.

