SPK 50 ÅR
Fællesmail til medlemmer af SPK
Kære alle
SPK fejrer i år 50-års jubilæum og det skal FEJRES.

Der afholdes jubilæumsarrangement i Pinsen – 19 til 21 Maj 2018
Der vil være 2 udstillinger (lørdag og mandag, tilmelding til disse
på vanlig vis via hundeweb og NemTilmeld) og aktivitetsdag
søndag d. 20 Maj. Der vil på denne dag være mange forskellige
aktiviteter bl.a. foredrag, opvisning, og meget mere til glæde for
både SPK-medlemmer og besøgende. Der vil alle dage være
racestande hvor vi kan fortælle om vore racer.
For børnene (til og med 11 år): SPK giver sportspas, 2 timer med
instruktør og fri adgang alle 3 dage til badeland. ( nærmere info
nedenfor)

Lørdag aften vil SPK være vært ved en jubilæumsfest med middag
(Buffet), underholdning og dans. SPK giver maden, drikkevarer er
for egen regning. Vi har dog besluttet at der skal indbetales et
mindre beløb ved tilmelding til middagen for at undgå at man
tilmelder og så ikke kommer. Beløbet vil ved ankomst blive
omvekslet til 2 ”drikkebilletter” pr. person (svarende til 2
”genstande”)

Der vil være mulighed for camping på området, booking via Vejen
Idrætscenter
Der kan også at lejes værelse på Askov Højskole, (afstand 1,9 km.
Fra Vejen Idrætscenter) hvor der er lavet aftale om at der må
være hunde på værelset. Booking af værelser forgår via Vejen
Idrætscenter.
Der er begrænset antal hytter ved Vejen Idrætscenter. Der er
desuden mulighed for overnatning på DanHostel, som ligger lige
ved hytterne.
Børnearrangement
Som ovenfor nævnt har SPK indgået aftale med Vejen
Idrætscenter om specialtilbud for medlemmernes børn ( til og
med 11 år).
Børnene skal tilmelde sig i infoteltet på udstillingen senest 9.30.
Instruktøren vil hente børnene der og atter aflevere der efter ca.2
timer.

Priser, frister m.v.
Deltagelse i jubilæumsfest
1 medlem af SPK + 1 ledsager (fra husstanden): 75 kr. pr. pers.
(svarende til 2 ”drikkebilletter” pr. pers., dvs. 2 personer med i alt
4 ”drikkebilletter”: 150,00 kr.)
Familiemedlem af SPK + 2 ledsagere (fra husstanden): 75 kr. pr.
pers. (svarende til 2 ”drikkebilletter” pr. pers., dvs. max 4
personer med i alt 8 ”drikkebilletter”: 300,00 kr.)
Voksen/børn udover ovenstående: 150 kr. pr. pers. (ingen
”drikkebillet”)
Ikke-medlemmer der kommer alene: 300 kr. pr. pers. (ingen
”drikkebilletter”)

Tilmelding til jubilæumsfest via NemTilmeld senest
9/4-2018
Overnatning
Ved tilmelding oplys at man deltager i Spidshundeklubbens
50-års jubilæum

Camping: 250 kr. pr. døgn
(2 pers. Og el)
Tilmelding via Vejen Idrætscenter booking@vejenic.dk eller tlf.
75360500
Værelse på Askov Højskole:
550 kr. pr døgn + engangsbeløb 250 kr. for hund på værelset.
Tilmelding via booking@vejenic.dk eller tlf.: 75360500
Hytter:
Tilmelding via booking@vejenic.dk eller tlf.: 75360500
DanHostel:
Tilmelding via booking@vejenic.dk eller tlf.: 75360500

Sidste frist for booking af overnatning er 11/5-2018
Festlige indslag til festen velkomne, og skulle nogen have gode
forbindelser kan I måske bede om godt vejr til arrangementet☺
Håber at se rigtig mange af jer til jubilæumsarrangementet.

Spidshundeklubben

