Varmt välkomna till
2016 års första VP-tävling
med SNK-Östra!
Boka inte in någonting den andra helgen i juni, för då är det nämligen dags för årets första VP-tävling i
Österbybruk!
Tävlingsledare är Petra Weylandt och domare är Hans Dellse
Under denna helg kan du och din hund även passa på att göra Sim- och räddningsprovet (SoR).
När? Lördag 11 samt Söndag 12 Juni 2016.
Var? På Simbadets Camping i Österbybruk (drygt 11 mil norr om Stockholm).
Vad kostar det att delta? Om du vill tävla kostar det 250 SEK per hund och dag. Vill du göra SoR
kostar det 100 SEK. Önskar du att göra ett delprov på SoR kostar det 80 SEK. Pg:683302-4 SNK Östra.
Betalning skall ske i samband med anmälan, dock senast 1 vecka innan tävling.
Present kort skickas direkt till Lena Lindahl
Hur anmäler jag mig? Skicka ett mail till Petra.Weylandt@samhall.se där du skriver din hunds namn,
registreringsnummer, vilken klass din hund tävlar i, samt vilka dagar du önskar att tävla.Förarens namn,
adress, telefonnummer, samt mailadress.
Anmäl dig senast 27-Maj 2016
För att du ska få tävla krävs medlemskap i någon av dessa klubbar:
SNK, LB, LS
Anmäl dig gärna om du vill och kan vara figurant under helgens tävlingar!
Hur bor jag? Boende bokar ni själva på Simbadets Camping. Det finns möjlighet att hyra både stuga och
husvagnsplats med elektricitet, samt tältplats med tillgång till servicehuset.
För mer info och bokning:
http://www.simbadet.com/campingen
Marie Gustavsson
Tel: 295-20830 / 070-5577492
Vilka tider gäller? På lördagen drar vi igång med VP ca. 13.00, med lottdragning kl. 12.00.
På söndagen börjar VP ca. 10.00, med lottdragning kl. 09.00
Efter tävlingen på lördagen tänkte vi även ha gemensam grillning. Ni tar med det ni vill grilla, och så
grillar vi och äter tillsammans. Efter måltiden blir det lotteri med fina vinster!
Vid eventuella frågetecken är ni mer än välkomna att ta kontakt med:
Catarina Gillskär på 073-6520605 eller
Petra Weylandt på 070-5169380
Hjärtligt välkomna önskar Catarina, Petra, och Mee

