
        

  

                                                 Program sommer 2016 
    
          
      Familiedag søndag den 19. juni   
       Afholdes ved Jægergården, Skydebanevej,  6760 Ribe 
       Der afholdes anerkendt apporteringsprøve kr. 225,00,  (med udtagelse til Racedyst)      
       og anerkendt ræveslæbsprøve kr. 150,00, alle hunderacer kan deltage.  
       Tilmelding til apportering og ræveslæb foregår over hundeweb   
       Prøvestart kl. 09,30.     
       Prøveleder Allis Kiholm 
       Der afholdes ligeledes tidsapportering 
       Der vil igen i år blive afholdt Skue for korthår pris kr. 50,00, kom og få din hund bedømt af   
       Conni Jacobsen, der dømmes i  hvalpe kl. - unghunde kl. og åben kl. 
       Der er pokaler til bedste hvalp - bedste unge han og tæve og bedste åbenkl. han og tæve samt til 
       BIR            
       Tilmelding til Skue på mail  akiholm1944@gmail.com  
       Seneste tilmelding mandag den 13. juni         
.     

       Der vil være mulighed for at købe pølser, øl, vand og kaffe. 
 
 
 

       Marktræning ( roer ). 
Tirsdag den 9. august kl. 17,00 og torsdag den 11. august  kl. 17,00, afholdes der marktræning, max 2 
hold,  tilmelding til Peder Jørgensen på mobil 23807551 efter kl. 17,00.   
Pris kr. 200,00 pr. gang. 
Evt. afholdelse af markprøve den sidste gang ??????? 
Nærmere om mødestedet ved tilmelding.    HUSK MADPAKKE 
 
 
Mandø turen  (kun for Aktivgruppens medlemmer) 
Søndag den 14. august, fra kl. 09,00 til ca. kl. 14,00.   
Pris kr. 350,00,   indsættes på reg. nr.  2452  konto nr. 6880213146 
Tilmelding til Fedder,  mobil 20 44 45 16,  senest den 5. august, der er plads til 8 deltagere, hvis der 
ikke kommer de 8 mand, kan evt. suppleres med udefrakommende, men kun korthår medl. af KHK. 
Hundene skal være lydige, så en rå ung hund vil blive afvist. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vadehavscentret, senest kl. 08,45 så vi er klar til at køre kl. 09,00. 
 
 

Jagt og Natur Messe 
 
Kom og mød os på Messen i Gram den 20. - 21. august.  
 
Husk at indsende resultaterne til pokalerne inden den 10. december 2016 
 
 

                                                                                 Aktivgruppen Syd & Sønderjylland      
                                                                                                               Allis Kiholm 
 
 

AAkkttiivvggrruuppppeenn  SSyydd  && SSøønnddeerrjjyyllllaanndd  
                                                                                                        FFeeddddeerr      2200444444551166                                  AAlllliiss        2255552244221122                                    MMooggeennss        6611666699223388                          PPeeddeerr        2233880077555511            

 


