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* 1974 - 2019 *

WCK’s 45-års jubilæumsfest og udstilling
Randbøldal Camping den 7. - 8. september 2019

* Vores klub bliver 45 år, og det har vi besluttet at fejre på vores corgiweekend i Randbøldal *

Program lørdag

Stor brunch fra kl. 10-12 med alt, hvad hjertet begærer, og små overraskelser.

Rallykonkurrence / -opvisning kl. 14.00 samt mulighed for at prøve for sjov (se side 9). 

DET STORE CORGI-KAGEBORD serveres med kaffe, te og sodavand under rally. 

Lynkursus i ringtræning. En rigtig hyggeeftermiddag med dygtige hunde, godt selskab og dejlig 
kage.

Grillfesten starter kl. 18.30. Her serveres mindst 3 forskellige slags kød og kæmpe udvalg af salater, 
dressinger, kartofler - og Eigils berømte sovs! Derefter bydes der på kaffe og småkager - og klubbens 
helt fantastiske jubilæumslotteri og sjove indslag.

Brunchen er gratis for alle medlemmer og børn under 12 år iflg. voksne. Ikke-medlemmer skal betale 
120,- kr. Der tilmeldes per mail til Gurli Nielsen.

Det store kagebord er gratis for alle.

Grillaften: 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn under 12 år. Drikkevarer medbringer man 
selv, eller de kan også købes i kiosken. 
Tilmelding og betaling skal ske til Gurli Nielsen senest fredag den 31. august.

De, som vil bidrage med kager til det store kagebord, skal tilmelde sig til Gurli Nielsen senest 
den 20. august. Der vil blive afstemning om den flotteste kage, og vinderen får en flot præmie!

Gurlis mailadresse: chgj234@gmail.com - Bank: Nordea 2275-5905 551 274 

IBAN-nr. DK6020005905551274   -   MOBILEPAY 47209

Søndag har vi 45-års jubilæumsudstilling

Bedømmelsen starter kl. 10.00
Ring 1: Cardigan, dommer: Huw Bishop, GB - Ring 2: Pembroke, dommer: Cerys Davies, GB

Tilmelding på Hundeweb

Der kan camperes med telt, campingvogn eller leje af hytte. 

Henvendelse til Randbøldal Camping: 

Tlf. (+45) 75883575  -  e-mail: info@randboldalcamping.dk  –  www.randboldalcamping.dk

På gensyn
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