
 

Corgiweekend på Randbøldal Camping 
Den 2. og 3. september 2017 

 
Foredrag i glassalen lørdag den 2. september kl. 10. 

Klubben er vært med rundstykker og kaffe. 

 

Nose Work 
 

Den helt nye aktivitet til vores hunde er Nose Work. En fantastisk spændende og sjov udfordring for både 

hund og ejer. Denne aktivitet indtager den danske hundeverden med lynets hast, og man forventer, at 

aktiviteten bliver lige så populær som LP-rally. Idéen med Nose Work er helt enkelt, at hunden skal komme til 

en ny situation/plads og udføre et søg. Det er på den måde en aktivitet, som man kan "have med sig" alle 

steder. Nose Work kan i princippet gennemføres hvor som helst. 

DKK Kreds 6' instruktør Charlotte Mikkelsen vil komme og holde foredraget om Nose Work. 

 
Kl. 12.30-14.00 Pause 
 
Kl. 14.00-16.00 Naturoplevelser i det naturskønne område Randbøldal.  

  Alle er velkomne med hund og børn. I skal blot møde op ved glashuset kl. 14. 

I vil blive opdelt i ca. 7 hold, og der vil være 7 poster, hvor der skal løses forskellige 

små og sjove opgaver. 

 

At deltage i ovennævnte er gratis 

 

Grillfest 

 

Lørdag aften kl. 19.00 er der fælles grillfest. Campingchefen står ved den store grill med 3 

slags grillet kød (gris, okse og lam) med tilbehør. Du må selv medbringe drikkevarer. 

Der vil også i år være et populært sommerlotteri med mange flotte gevinster. 

 

Det bliver en hyggelig og festlig aften.  

Pris pr. person KUN 125 kr. Børn til og med 11 år 65 kr. 

Der skal tilmeldes både til medlemsdagen og grillaftenen med antal personer, senest den 20. august til:  

Gurli Nielsen - se Gurlis tlf. og mailadresse på side 2 i bladet - eller på www.corgi.dk/bestyrelse . 

Betaling for grillmiddagen skal indbetales til klubbens konto, reg.nr. 2410 konto 5905 551 274, senest den 30. 

august (husk at oplyse antal og navn ved overførslen) 

 

Søndag den 3. september afholdes udstilling på pladsen - se udstillingskalenderen i Corgi Nyt 
 

OVERNATNING 
 

Rundt om udstillinsringen ligger side om side hyggelige campinghytter, der kan lejes til fornuftige priser. 

Bestilling af disse hytter skal ske direkte til Randbøldal Camping på telefon 75 88 35 75 eller 

www.randboldalcamping.dk . Husk ved bestilling at oplyse, at det er i forbindelse med Corgi Klubbens 

udstilling. Slutrengøring er obligatorisk. 
 

Reserver allerede nu den 1. og 2. september 2018, så vi igen kan få en dejlig weekend i disse skønne 

omgivelser for hele familien. 

 

På gensyn til en rigtig corgifamilie-weekend 

http://www.corgi.dk/bestyrelse
http://www.randboldalcamping.dk/

