MENTALBESKRIVELSE - 9. September 2017 - ODENSE
Da vi tænker at der også er brug for et mentalbeskrivelsesarrangement vest for Storebælt,
invitere vi denne gang til mentalbeskrivelse på Fyn ved Odense.
Dato: 09. September 2017
Sted: Volderslevvej 36B, 5260 Odense S
(nær E20 afkørsel 51 Odense S)
Tilmeldingsfrist: 23. August 2017
på mail til kiki@giesmann.dk
Medlemspris: 600,- inkl. forplejning til 1 person (morgenmad/frokost)
75,- for efterfølgende personer uden hund
Der er 10 pladeser til rådighed, som i første omgang er forbeholdt medlemmer af
Spidshundeklubben – der oprettes venteliste for ikke-medlemmer, som vil blive fordelt efter
tilmeldingsfristen (pris for ikke-medlemmer: 700,- inkl. 1 person).
Pladserne bliver hurtigt fyldt op, så skynd dig at melde til, hvis du og din hund vil have en
plads.
Et mentalbeskrivelsesarrangement er en heldagsforestilling, og man forpligter sig til at
deltage minimum det halve af dagen, men er også meget velkommen til at blive til hele
arrangementet hvis man ønsker dette.
Dette skyldes at det er vigtigt for afholdelsen af arrangementet, at der under hver beskrivelse,
er en flok af minimum 4 mennesker udover mentalbeskriverne og den hund, og fører, der
bliver beskrevet.
Det betyder i praksis, at hvis ens hund er tilmeldt om formiddagen, møder man SENEST kl.
7.30 på pladsen, og kan ikke forvente at kunne tage hjem før til frokost.
Er ens hund tilmeldt om eftermiddagen, møder man på pladsen SENEST kl. 12.00 og bliver til
sidste hund er beskrevet.
Tilmelding skal indeholde:








Navn og telefonnr. på føre af hunden
Navn på ejer af hunden
Hundens race
Stambogsnavn
DKK Stambogsnummer
Chip ID nummer
Medlemsnummer til SPK

Efter tilmelding vil du få en svar-mail med betalingsdetaljer og anden vigtig info. Når betaling
er modtaget, er tilmeldingen gældende.
Det er en betingelse for deltagelse, at racen har en ønskeprofil hos Dansk Kennel Klub – hvilke
racer der har dette, kan ses på http://www.dkk.dk/dkk_raceonskeprofiler.asp
Har du nogle spørgsmål angående arrangementet er du altid velkommen til at kontakte mig,
eller en af de andre i udvalget.
Vi glæder os til at se en masse hunde og deres mennesker til en sjov og spændende dag, med
muligheden for at lære en masse om din hund.
Med venlig hilsen
på vegne af Mentalbeskrivelsesudvalget
Kiki Giesmann

