Hejsan alla rasklubbar/specialklubbar!
Sydskånska Kennelklubben har fått äran att få vara med på Jägersro
Trav och Galopps Familjedag, som kallas DJURENS DAG, lördagen
den 26 augusti kl. 10.00‐16.00.
Det är meningen att detta ska återkomma varje år!
Det kommer att finnas många olika djur som hundar, hästar, katter,
kaniner, reptiler, gnagare, fåglar, kameler under hela dagen.
Sydskånska Kennelklubben kommer att ha olika uppvisningar:













Draghundar
Nose Work
Assistanshundar
Räddningshundar
Apportering
Kapplöpningshundar
Agility
BPH
Rallylydnad
Pedagogisk tjänstehund
Även ”Prova på”
RASPARAD i slutet av dagen!!!

Vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om ni vill komma och
representera och visa upp just ER ras!!!
Hjälp oss att göra detta till en oförglömlig dag med en fantastisk stor
rasparad!!!
Givetvis kostar det inget för er, vi kommer att sätta upp tält, bord och
stolar till er!
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Ta denna stora chans att visa upp just ER RAS/RASER, så glöm inte
att ta med er hundarna!!!
Vi vill ha ert svar (förhoppningsvis att ni kan komma) så fort som
möjligt eftersom Jägersro Trav och galopp ska trycka upp reklam och
tidningar om vad och vilka som kommer att närvara under denna
dag! Vi vill gärna ha ert svar i slutet av maj. Ni kan mejla till Lotta
(Charlotte) Carping: charlotte@carping.se eller ringa 0702‐456010
om ni kommer eller ej eller om ni har några frågor!!!
NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL DENNA HÄRLIGA OCH
ROLIGA DAG MED MASSOR AV OLIKA DJUR, HUNDRASER OCH
UPPVISNINGAR!!
TA CHANSEN OCH VISA UPP ER RAS!!!
Vi ses lördagen den 26/8!!!
VARMT VÄLKOMNA!!! / Susie Kryhl & Lotta (Charlotte) Carping
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