Årligt Lundehundetræf 2007
Så er det igen tid til at tænke på årets Lundehundetræf.
I år holdes træffet for anden gang i Jylland, nærmere bestemt hos Sonja og Benno Mikkelsen
i Vamdrup.
Datoen er lørdag den 18. august fra kl. 12.00.
Stedet er Rørkærvej 8, Holt 6580 Vamdrup (se kørselsvejledning på bagsiden).
Program for dagen:
• Hygge-frokost (medbragt mad) med præsentation mv. – øl, vand og vin bør købes
på stedet, da overskuddet fra dette salg også er med til at finansiere træffet.
• Forskellige aktiviteter med hundene i løbet af eftermiddagen – ind-i-mellem
serveres kaffe og kage.
• Aftenspisning (grillmad) – kød til grillen medbringes, diverse tilbehør (salat) er
tilgængeligt mod et beskedent beløb (15,- kr.).
Deltagelse i træffet er gratis. Der kan ydes et frivilligt, mindre bidrag ved at indbetale til
vores girokonto regn.nr. 1551 konto 4498437 - IBAN: DK 39 3000 0004 4984 37.
Indbydelsen sendes til alle danske Lundehunde-ejere og til udenlandske ejere af dansk avlede
Lundehunde. Endvidere inviteres Lundehunde-venner fra de nordiske lande.
Her er navnet på 2 campingpladser, som skulle være i nærheden:
Kolding City Camp, Vonsildvej 19, 6000 Kolding tlf.: + 45 75 52 13 88 samt
Gesten golf, Cam og Fiskesø v/Villy Nonbo, Gestenvej 51, 6621 Gesten tlf.: + 45 75 55 72
70,
E-mail: info.gestenlystfiskeso.dk Hjemmeside:www.gestenlystfiskerso.dk
Der er også mulighed for camping hos Sonja og Benno – tal med dem om det.
Vi håber, at se rigtig mange hunde og mennesker til en hyggelig dag.
Tilmelding senest 12. august 2003 til:
Sonja Mikkelsen eller Jytte Nysom
Tlf.:

+ 45 75 58 28 46 eller + 45 56 56 70 72
Email: lundes.aloe@mail.dk eller nysom@get2net.dk

PS: Se kørselsvejledning på bagsiden

Kørselsvejledning:

Enten du kommer fra nord eller syd ad motorvejen, drej fra ved afkørsel 65, Kolding Syd. Kør mod Vamdrup
ca. 8 km. Følg 1. vej i rundkørsel, næste rundkørsel følg 2.vej, midt i Vamdrup ligger 3. rundkørsel, følg 3.
vej mod Jels ca. 3,5 km, følg Skodborgskovvej til højre, ca. 1 km, så kommer Rørkærvej til højre og det
første hus på venstre hånd er os.

