KOM TIL SVØMMEDAG MED DIN MYNDE
HOS JOY4DOGS I FREDERIKSHAVN
20/2-16 FRA KL. 9.00 TIL 16.00.

Pris pr. hund 50,- for medlemmer. Ikke medlemmer 75,- ( Normalpris 85,-)

Der bliver et formiddagshold fra 9-12.30 og et eftermiddagshold fra 12.30-16.30.

Det er med glæde, at vi kan invitere Myndeklubbens medlemmer indenfor i vores helt nye
hundesvømmehal. Vi glæder os meget til at vise jer vores faciliteter samt til mynde-hygge og snak.
Vi laver en fælles rundvisning og instruktion før vi starter. Der vil være ca. en halv time pr. hund
i svømmehallen. Dette er incl. skylning af hunden før og efter svømning, samt evt. tørring. For de
fleste hunde, der ikke har svømmet før, vil 10 – 15 minutter i vandet være rigeligt. Der forefindes
svømmeveste i forskellige størrelser i hallen.

Medbring:
- Håndklæder.
- Vandlegetøj, det vil sige noget der kan flyde (bassinet er dybt).
- Regntøj eller skiftetøj – der er stor risiko for at det ikke kun er hunden der bliver våd.
- Rene sko/badesandaler – det er ikke tilladt at gå i svømmehallen med udesko.
- Evt. godbidder.
Der findes et opholdsrum med lille køkken op til svømmehallen, hvor der kan nydes en kop kaffe/
the imens man kigger på dem der svømmer. Der er køleskab, hvis man har madpakke med.
Udendørs er der store luftearealer/indhegninger hvor man kan lufte/lege med sine hunde imens
man venter.
Bindende tilmelding efter først til mølle princippet senest den 5/2-16 til Heidi på mail eller sms:
HKBAKKEHUSET@GMAIL.COM eller Tlf.: 28920481

Ved tilmelding oplyses antal hunde man vil deltage med, samt hundeførers navn på hver enkelt
hund. Man kan ønske om man vil på formiddagshold eller eftermiddagshold, og vi vil forsøge at få
det passet ind. Er der en der har lyst til at bage til formiddags- eller eftermiddagsholdet, vil vi gerne
høre fra jer. Vi glæder os til at se jer på Stendetvej 10, 9900 Frederikshavn. Yderligere info omkring
svømmehallen på WWW.JOY4DOGS.DK
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