
Program for dagen 

Kl. 13.30 Indregistrering 
Kl. 14.00 Opvarmning og afgang 
Kl. 15.30 Tilbage på pladsen  
Kl. 16.00 Opvisning 
Kl. 17.00 Tak for i dag 
 
Vel mødt! 
 

 
 

Velkommen til Dog-A-Thon 2016 

 
Vi er glade for at kunne invitere til vores årlige gåtur i Dyrehaven til fordel for STH - Servicehunde til 
Handicappede. Dog-A-Thon afholdes søndag den 18. september 2016, og vi starter gåturen kl. 14.00, 
fra Bakkens Parkeringsplads, Dyrehavevej 1, Klampenborg. Indregistrering er fra kl. 13.30. 
 
Der er intet billetsalg til Dog-A-Thon i år. I stedet beder vi om et bidrag til STH.  
 
Dette skyldes, at foreningens godkendelse efter ligningslovens § 8 a blandt andet kræver, at forenin-
gen årligt modtager 100 bidrag á mindst 200 kr. – fra 100 forskellige personer. De 100 bidragydere er 
helt afgørende for, at vi opretholder vores godkendelse, der gør det muligt for bidragydere at opnå 
skattefradrag for indbetalte bidrag til foreningen. 
Så til Dog-A-Thon 2016 beder vi om så mange bidrag som muligt. Et bidrag på 250 kr. giver adgang til 
gåturen for 2 personer. Bidraget indbetales til STH’s konto i Jyske Bank; reg. nr. 5035, kontonummer 
1214791.  
 
Indbetalingen af bidraget dokumenteres med en bankkvittering, som skal medbringes og forevises 
ved indgangen til arrangementet. Det skal tydeligt fremgå af indbetalingen, at der er tale om et 
bidrag, ligesom navn og adresse på bidragyder skal fremgå. Hvis du vil have skattefradrag af det 
indbetalte beløb, skal du huske at skrive dit CPR-nummer i kommentarfeltet.  
 
Der er også mulighed for at betale bidraget ved 
indgangen på dagen. Børn under 14 år deltager uden 
bidrag. Det bemærkes, at det ikke er muligt at betale 
med Dankort (heller ikke i kaffeboden), men at der kan 
betales via MobilePay og Swipp.  
 
Der er mulighed for at købe kaffe og kage på pladsen 
under arrangementet. Tag gerne en ven med. Alle er 
velkomne - med og uden hund. Vi glæder os til at se jer!  
 
Med venlig hilsen   
STH - Servicehunde til Handicappede 
www.servicehunde.dk 


