Nyhedsbrev·august 2018
Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort
Spids.
Denne gang handler nyhedsbrevet om det kommende
træf den 9. september. Det er årets bedste chance for
at møde andre med deres sorte spidser. Og så er det
ydermere en god mulighed for at møde bestyrelsen,
og følge med i hvordan det i det hele taget står til i
klubben. Så kom og vær med.
I nyhedsbrevet kan I læse om:
• Træf den 9. september
• Cafeens menu til træffet
• Praktisk om tilmelding
• Tidsplan
• Ordensregler

Kontakt:
www.sortspids.dk
facebook/sortspids

·

Formand
Elisabeth Meinild
elisabeth@meinild.net
Telefon: 28717195

·

HUSK: TrÕf den 9. september 2018
Af Grethe Birkemark

Selvom vi i øjeblikket nok alle sammen sidder
og sveder i varmen, er det tid til at tænke på
efteråret – og dermed på træf i klubben for
Sort Spids. Træffet finder sted søndag d. 9.
september 2018 på Birkende boldklubs baner.
Vi har i år to kuld til kuldfremvisning Selenas
og Albas kuld fra sidste år. Begge kuld opdrættet hos Elisabeth Meinild.
Tidligere har vi haft tombola. I år er den udskiftet med en auktion over de indkomne gaver. Så I får alle chancen, for at gå hjem med
et godt køb. Vi beder jer alle om at prøve at
skaffe lidt til auktionen nyt, gammelt, stort,
småt, til hunde eller ikke til hunde. Alle sponsorer vil selvfølgelig komme med på vores
sponsorliste på hjemmesiden, og i det blad vi
skal udgive til december.
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Der vil også være andre aktiviteter for hundene. Vi laver spor og søgeopgaver.
Helt enkelte ting, der kan bruges i hverdagen på en aktiv luftetur, eller hjemme i
stuen. Alle kan være med og hundene får motion til det allervigtigste, deres næser.
Sidste år havde vi et stort fremmøde, lad os prøve at gentage succesen. Alle er
velkomne med eller uden hund. Dog må vi desværre bede tævehunde i løbetid
om at blive hjemme. Fleks liner er heller ikke tilladt på pladsen.
Men kom til hundesnak, gensyn med venner og hygge.

Cafeens Menu til trÕf
Som sædvanligt vil Lola servere burgere og salat. Det skal dog bestilles forud; men betales på dagen hos
Lola. Vi kan vælge mellem:
−
−
−
−

Ribbensteg
Skinke og ost
Æg og rejer
Kylling og bacon

Pris for en burger (uden salat): 30 kr.
Ønskes salat til, er prisen 40. kr.

Tilmelding til trÕf
Tilmelding til træffet - samt bestilling af burgere - skal ske senest 31/8 til:
sortspids@birkemark.dk
telefon 24496892

Program for TrÕffet
Kl.
10.00 – 10.30

Indskrivning for kuldfremvisning og avlsgodkendelse

10.30

Velkomst

10.35

Kuldfremvisning og avlsgodkendelse

10.35 – 13.00

Lad din hunds næse arbejde. Prøver på spor og søgearbejde for alle

12.00 – 13.00

Frokost

13.00

Auktion over indkomne gaver

13.00 -14.00

Gratis kaffe/te/isvand. Kage kan købes i cafeen

14.00

Afslutning
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SPONSOrer

Husk også ordensregler
Af Frigga

Husk også at vi har nogle enkle regler som vi overholder, for at alle kan få en god dag til træf. Her er de
nedfældet af Sort Spids Frigga.
Men det betyder vi skal have dem i snor hele tiden.
Og ikke de der - ellers praktiske, men desværre alt
for korte - fleksliner. De tobenede kan jo ikke koncentrere sig om at følge os, og så har vi balladen.
Men nu skal vi jo være mange sammen, så vi må
Pludselig kan de ikke se os, og så får de viklet snohellere få lidt regler tisset på plads.
ren om de andre menneskers ben. Det er noget mennesker kan blive ret sure over. Især hvis de har bare
Jeg ved det er sagt før, men for nye medlemmer. Og ben. Så husk:
hvis jeres mennesker nu har glemt det.
Endelig er det tid til træf. Så skal vi mødes, snakke,
hygge og ha´ det sjovt.

- Hunden skal være i line -

Først og fremmest, husk at jeres mennesker er nervøse og let bliver utrygge i fremmede omgivelser,
lige meget hvad, de lader som om. Det er vel forståe- - og ingen fleksliner ligt, så få sanser de har.
Og så er der lige den der irriterende vane de har med
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at fjerne nogle af vores bedste duftbeskeder. Men de Men ikke med en håndfuld bidder på jorden, når vi
skal, det siger min mor, og hun er nu hyggeligst når er mange. For helt ærligt, vi vil jo alle have fat i
hun får sin vilje.
dem, og så kan man godt blive lidt hidsig. Og det er
altså rigtigt synd, hvis nogen bliver bidt. Så husk:
Så har de ikke fået poser med, så hænger der nogen
der er helt gratis. Så:
- Smid ikke godbidder til hundene på

græsset -

- Husk at samle op -

Menneskerne kan hente mad i cafeen. Der må vi ikLad os nu bare indrømme det, det er jo ikke alle vi
ke komme. Så må vi jo bare sørge for store smagsgider snakke med – vel? Mennesker er ikke spor an- prøver af det, de henter. Husk:
derledes.
(Helt fortroligt bare mellem os, jeg har hørt min tunge ende (altså min mor) snakke om en ferie, hvor
hun fik solbriller på og solskygge helt i panden, hvis
hun hørte en, hun kaldte bilsælgeren, være i nærheden.)

- Ingen hunde i cafeen Lige en ting mere om mad. Nogle hunde kan ikke
tåle alt, så ikke fodre andres hunde uden at spørge.
Det er jo ikke sjovt at klø eller blive syg. (Den regel
tvang min mor med). Så husk:

Tilbage til emnet. Hvis vi ikke gider snakke, så lad
- Giv ikke godbidder til fremmede hunde lige menneskerne holde afstand. De skal jo ikke ligefrem tvinge os for tæt på hinanden. Men har vi lyst
til at snakke, så siger vi det da bare til menneskerne, Den vigtigste regel er selvfølgelig, at vi skal hygge
og lege sammen med vores mennesker og alle de
og så er det helt i orden. Så husk:
andre to og firbenede, der møder op. Kom endelig
alle sammen!
- Respekter afstand imellem hundene Menneskerne har, forhåbentlig, dybe lommer, og det
- Det bliver HUNDESJOVT er selvfølgelig helt i orden at få dem tømt.

·

·

Denne sommer gav en ny betydning af ”hotdogs”
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