Invitation til Langhårsklubbens jubilæumsarrangement
2019
I forbindelse med Langhårsklubbens kan fejre sit 40-års jubilæum i 2019, afholdes
jubilæumsarrangement for klubbens medlemmer med partner, lørdag den 22. juni ved EjbyHarndrup jagtforenings klubhus og arealer på adressen:
Juelsmindevej 51, 5464 Brenderup, Fyn
Program for dagen:
Kl.: 09:00

Ankomst til arrangementet

Kl.: 09:30

Udstilling

Kl.: 14:00

Demonstration/træning i efterskuds discipliner:
Apportering af fjervildt fra land
Apportering af and fra vand
Kaninslæb
Ræveslæb
Schweiss demonstration og instruktion.

Kl.: 18:30

3-retters jubilæumsmiddag i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby:
Forret: Tallerken med varmrøget laks marinerede grønsager, dressing
samt flutes.
Hovedret: Glaseret skinke, kalvefilet, sommer kartoffelsalat, fløde
kartofler, salater efter sæson.
Dessert: Kaffe, the og lagkage med hjemmelavet is og frisk frugt.
Til middagen kan købes vin, øl og vand til fornuftige priser

Uddybning af arrangementets aktiviteter:
Vi har den glæde, at få besøg af præsidenten for det tyske langhårsforbund, Leonhard Schmieg,
ligesom de to vicepræsidenter i verdensforbundet Saija Suoma fra Finland og Robert Schweifer fra
Østrig har meldt deres ankomst.
Leonhard Schmieg vil tage sig af at bedømme vores hundes eksteriør. Udstillingen vil foregå i to
alderstrin, under og over 18 mdr. og hunde der ønskes udstillet på dagen, tilmeldes på
tilmeldingsskemaet, som findes nederst i denne invitation. Udstillingen vil foregå på tysk, men der
vil være mulighed for simultan oversættelse på dagen, ligesom den skriftlige kritik efterfølgende vil
blive fremsendt til den enkelte hundefører på e-mail i en dansk version. Desværre er det pga.
DKK’s regler for udstillinger ikke muligt, at få udstillingsresultatet registreret hos DKK. Vi synes
alligevel det er en fantastisk mulighed at kunne få vores hunde bedømt af præsidenten for den
øverste organisation for Tysk Langhår – det vil give et godt indtryk af det eksteriørmæssige niveau
af vores hunde.
Når udstillingen er færdig, tager vi fat på demonstration og træning i efterskuds discipliner, som
beskrevet i programmet. Alle disciplinerne vil blive demonstreret og der vil være mulighed for at
prøve sin egen hunds evner hele eftermiddagen. Schweiss vil dog foregå som en instruktion og
demonstration med instruktørens egen medbragte hund.
Klokken 18:30 er klubben vært ved en tre retters jubilæumsmiddag. Under middagen vil klubbens
formand holde en tale, der bl.a. vil indeholde et historisk tilbageblik på klubben og dens udvikling
siden grundlæggelsen i 1979. Det ville være rigtig fint, hvis også nogle af vores medlemmer ville
sige par ord i dagens anledning. Vi vil blive underholdt af jagthornsblæsere under middagen.
Over hele dagen vil der være salg af øl, vand, vin, kaffe, the og fra kl.: 12:00 ristede pølser, alt
sammen til overkommelige priser. Det er vores håb, at man vil gøre brug af dette salg, så det kan
være med til at finansiere arrangementet.
Det vil være gratis for klubbens medlemmer med partner at deltage i både dagens aktiviteter, samt
til jubilæumsmiddagen og det eneste man selv skal betale, er drikkevarer og pølser. Vi håber
virkelig på at kunne samle rigtig mange af vores medlemmer, også dem vi ellers ikke ser så ofte, så
vi sammen kan fejre dette jubilæum, nyde en god dag i hinandens selskab sammen med vores fælles
store interesse, den Tyske Langhår.
Der vil være mulighed for at opstille campingvogn og telt til overnatning, ligesom der er mange
muligheder for at finde overnatning på nærved liggende hoteller og B&B.
Man tilmelder sig til udstilling og deltagelse i jubilæumsmiddagen, ved at bruge tilmeldingsskemaet
på næste side i denne invitation, eller man ringer til formanden på tlf.: 20 20 26 76.
Pga. arrangementet er forbundet med en del omkostninger for klubben, er det nødvendigt med
bindende tilmelding til arrangementet: Ved fravær eller manglende framelding, vil man blive
opkrævet kr. 200,- pr person.
Vi vil gerne bede de af klubbens medlemmer der spiller på jagthorn om at medbringe deres horn på
dagen.

Tilmelding til Langhårsklubbens 40 års jubilæumsarrangement
Jeg/vi vil gerne deltage på Langhårsklubbens jubilæum 22. juni 2019:

Navn:

___________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________

Tlf.:

___________________________________________________________

Tilmelding af hund til udstilling:

Hundens navn:

__________________________________________________

Stambogs nr.:

__________________________________________________

Køn:

Han

Alder:

Under 18 mdr.

Tæve

Over 18 mdr.

Tilmeldingsfrist: 15. juni kl.: 18:00

Ved udeblivelse fra arrangementet uden framelding, vil man blive opkrævet kr. 200,pr tilmeldt person, til dækning af omkostninger til jubilæumsmiddagen.

Tilmeldingen printes, udfyldes og sendes til Langhårsklubbens formand på e-mail:
lundhoj@bbsyd.dk eller pr traditionel post.

