
 

ULSLEV FAMILIELEJR 
D. 1-2-3 SEPTEMBER 2017. 

 

IGEN I ÅR BYDER VI HJERTELIG VELKOMMEN TIL FAMILIELEJR PÅ 

ULSLEV STRANDCAMPING. 

 

Program 

 

Fredag d. 1. september  

 

• Kl. 12.00 Åbner pladsen, der vil være kaffe og the til fri afbenyttelse i fælles teltet. 

• Kl. 17.00 ”ryste sammen tur” med indlagte opgaver, med hund. (Start ved fælles 
teltet) 

• Grillen er klar kl. 18.30. Medbring selv mad. Derefter hygge. 

 

 

 

 



 

Lørdag d. 2. september  

• Morgenmad fra kl. 7.30-8.30. (Medbring selv service) 

• Vandprøver i Nr. Vedby Grusgrav. Dommer: Monika Åkesson & Sanne Vestergaard 
Andersen. Lodtrækning finder sted kl. 9.00 i grusgraven. Husk vand, mad osv. 

• ”Familie” foto mennesker og hunde kl. 18.00 ved fælles teltet. 

• Grillen vil være klar kl. 18.30 Husk mad hertil. Præmieoverraskelse for vandrøverne 
vil finde sted lige efter spisningen. 

• Kl. 20.00: Kaffe med ”Bager Jørn” kage ☺ Og ”lotteri” på svensk manér.                  
Det går ud på at i gerne må have nogle gaver med. Det kan være en gufpose, en 
flaske vin, gaven fra tante tut man ikke bruger osv. Alle præmier + nogle ekstra 
kommer op på et fælles bord. Der kan købes lodder og der trækkes numre.  

 

Søndag d. 3. september  

• Morgenmad fra kl. 7.30-8.30. 

• Kl. 10.00: Hundematch for alle hunde over 3 måneder med DKK- stambog og gyldig 
vaccinationsattest kan deltage (Landseer, Leonberger og Newfoundlænder og andre 
racer). 

Matchens dommer er Monika Åkesson, fra Sverige. 

Der kan maks. Deltage 32 hunde, og tilmelding foregår efter først til mølle-
princippet. 

Pris 100 kr. Pr. Hund. Tilmelding senest d. 1.9.2017 

• Frokost efter matchen, hvor vi evaluerer weekenden, og krammer farvel ☺  

 

 

 



Vigtige info 

• Deltagelse i familielejren: 100. Kr. Pr. Enhed/Familie.  Betaling ved ankomst.                                                    
(Betaling er til dækning af morgenmad te kaffe m.m.)                             

• Tilmelding til Familielejr til Mette Krohn: adriansminde@adriansminde.dk. 

•  I booker selv plads på campingpladsen. Se priser på deres hjemmeside. (Ved 
bestilling sig at I kommer fra Newfoundlandklubben). 

             Adresse : Ulslev Strand Camping, Strandvejen 3, 4872 Idestrup.  

             Tlf. : 54 14 83 50  http://www.ulslevstrandcamping.dk/ 

• Tilmelding til vandprøver senest d.   24 -8-2017. 

Tilmelding sendes til Lisbeth Christiansen:  hiltvej1@yahoo.dk 

Tilmeldingsblanket findes på Newfoundlandklubbens hjemmeside under 
vand/aktiviteter.  Betaling: se på tilmeldingsblanket 

Adresse til grusgraven: Nr. Vedbyvej 13 A, Nr. Vedby, 4840 Nørre Alslev                                                                                                      

• Tilmelding til match senest d. 1-9-2017.  

Tilmeldingsblanket og ”Hvordan foregår en hundematch” findes på 
Newfoundlandklubbens hjemmeside under region Sjælland. 

Tilmelding sendes til Mette Krohn: adriansminde@adriansminde.dk.  

Betaling ved ankomst til matchen. 

 

VI SES 
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