Nu må det være på de tider hvor vi igen mødes til Kees
træf ;-)

Vi har lagt træffet den 16. september 2018, og håber vi på dette sene tidspunkt af året igen kan få en rigtig god dag,
og at vejret vil være med os.
Vi starter dagen med at mødes kl. 11.00 her på gårdspladsen/væddermarken. Vi holder hundene i snor, og går en tur
på markerne. Det er vigtigt I alle er her til tiden, så alle hundene kommer med ud og gå tur. Hvalpe fra 2018 går
direkte i baghaven og får sig en leg der indtil de ’voksne’ kommer retur fra marken.
Vi satser på at forbuddet mod grill og åben ild er ophævet til den tid. Så medbring drikkevarer og mad, der er færdig
til at spise eller blot skal en tur på de grill’er vi stiller frem.
Vi sørger for et stort telt vi kan være i, hvis der kommer en byge – eller allerhelst hvis vi skal i ly for solen. Hvis I
har en stol og evt. et campingbord så tag det med.
I år får vi besøg af Annette (ejer af Minka og Zita). Hun vil lære os noget omkring Nose Work. En rigtig god ting for
vores Keeshjerner – den elsker de at bruge, og det er virkelig noget som aktivere og trætter dem på en rigtig god
måde, og noget man kan bruge indendørs hvis det skulle regne så meget at den lange tur er ’umulig’. Når I melder
til, så skriv om jeres Kees eller I har prøvet denne sport før ;-)
Der skal være plads til alle, og derfor har vi besluttet at vi i år ikke slipper hundene løs med det samme. Nogle af
pigehundene er trætte af at blive jagtet hele dagen. Nu ser vi hvordan det går.
Træffet er for Spidshundeklubbens medlemmer, men hvis du er inviteret er dine hvalpekøbere også meget
velkomne.
Send en mail (keeshond@spidshundeklubben.dk) og meld dig til – og gør det inde 8. september 
Jeg håber vi snakkes ved, og ses den 16. september
med venlig hilsen
Bjarne og Lene
Grønlandsvej 361
7100 Vejle
Ps hvis din tæve er i løbetid, så må hun desværre blive hjemme – hvis hun lige har været eller skal ’lige om lidt’ så
giv hende nogle klorofyltabletter i maden de sidste dage inden, så får hun (og vi andre) et bedre træf.

