GRYTHELGEN 9-10 AUGUSTI I RENGSJÖ
Lördag den 9 augusti:

-

raktärer och apportörer, Roger J anlag

Kl. 09:00
-

Start med Introduktion till viltspår –

Grytproven startar – Danne dömer kaoch förliggare

Kl. 17.00 (spårläggning startar)

kostnad 150 kr/ekipage beroende på
hur fina böcker vi ska köpa in (inklu-

-

grytpistol

derar fika, blod, SKKs häfte, m.m.)
-

Start träningar öppen för alla. 50 kr.

Kl. 10:00
-

Prisutdelning lotteriet, provbäst samt

Kl. 20.00
-

Knytkalas grillning

Fika paus. Kaffe finns att köpa samt
mackor (ifall många kommer på morgonen och har rest långt). 40 kronor.
Söndagen den 10 augusti

Kl. 10.30
Kl. 09:00
-

Viltspårkursen lägger sina spår

-

Träningar fortsätter

-

Start spårprov samt domarkonferens
start (3+7 spår)

Kl. 12.00
-

Lunchpaus – Chili Con Carne med ling-

-

Grytträningar startar

Kl. 10.00

ondricka (70 kronor).
Kl. 13:00
-

Trimtips för trimraser grythundar. 5

Förmiddagsfika. Kaffe och kaka/bulle.
30 kr.

Kl. 13:00

platser. Kostnad 70 kr/hund.
-

Viltspårkursen går sina spår och av-

-

ondricka. 70 kr.

rundar med slutdiskussion
Kl. 14.30
-

-

Eftermiddagskaffe med tårta. 30 kr.

Grytprov – Danne dömer karaktärer
och apportörer, Micke I anlag och förliggare

DM i grytpistol. 50 kr.

Kl. 15.00

Avbrott för lunch. Kolbullar och ling-

Kl. 14:00
-

Utdelning av diplom och priser. Avslutning.

FORMULÄR – SKRIV UT – FYLL I OCH SKICKA TILL –
Monica V Stafberg, GGKs sekreterare, Skuttunge Lundbo 513, 743 71 Björklinge, senast 1 augusti!
Jag är intresserad av att delta i GGKs aktiviteter 9-10 augusti enligt nedan. Denna intresseanmälan är ej bindande. Ingen avgift utgår för helgen, du betalar bara för det du vill delta i, tänker
äta/fika!
Vi ser framemot en trevlig helg tillsammans med likasinnade i Rengsjö igen!
Vi är _________ antal personer och ___________antal hundar som vill komma.
Vi är på lördagen
Intresserade av att delta i kursen Introduktion till viltspår på lördagen
Intresserade av att träna i grytet på lördagen
Intresserade av att äta lunch och fika på lördagen
Intresserade av trimkurs
Intresserade av att tävla i Distriktsmästerskap i Grytpistol
Intresserade av grytprov på lördagen
Gärna med och lägger viltspårsprov inför söndagen
Gärna gäster på grillpartyt på lördagskvällen
Vi är på söndagen
Intresserade av att delta med hund på spårprov vid er domarkonferens och får
därmed reducerat pris
Intresserade av att träna i grytet på söndagen
Intresserade av spårprov utanför domarkonferensen på söndagen
Intresserade av att äta och fika på söndagen
Intresserade av grytprov på söndagen

Namn……………………………………………………………………………
E-post…………………………………………………………………………. Tel…………………………………………..
Hund/hundarnas ras ……………………………………………………
Glöm inte att anmäla alla prov via webben – grythundklubben.se

