
Hjælp til Lure Coursing EM 2018
21.  -  24.  JUNI 2018

HAR DU BOOKET DIN SOMMERFERIE I 2018?

Hvis du ikke har meldt din ferie ind for 2018 til chefen 
endnu, så skynd dig at få det gjort :)  

Myndeklubben har nemlig stort brug for din hjælp. 
Som mange af jer ved, har vi fået æren af at afholde EM i 
Lure coursing i 2018 og i den forbindelse har vi brug for 
rigtig meget frivillig hjælp, fra alle klubbens medlemmer.  
Vi forventer at skulle have ca. 900 hunde til start og 
omkring 1000 personer igennem til vores arrangement.  
Så alt hjælp er ganske kærkommen.  

Alle kan hjælpe - gammel som ung, da opgaverne 
varierer i størrelse og omfang. Vi har brug for hjælp både 
før, under og efter konkurrencen, hvilket betyder at vi 
opfordrer til, at man ikke blot hjælper den dag ens egen 
hund skal løbe, men også gerne en af de andre dage 
arrangementet løber af stablen.  

Tilbyder du din hjælp uden at du har en hund som skal 
løbe, så opnår du særlig heltestatus :) 

Så kender du en som har gode forbindelser til en som 
lejer telte, borde, stole og parasoller eller har et ekstra 
lydanlæg på lager, så hører vi gerne fra dig.  
Det kan også at jeres lokale borgerforening vil låne os 
deres flagstænger, så vil vi med glæde tage imod. 

Før selve starten på arrangementet skal vi have et crew, 
som eksempelvis vil hjælpe med at sætte telte op, have 
styr på toiletterne, en campingfatter eller to, og idet hele 
taget nogen som vil være med til at få dette EM til at 
shine. 

Under EM skal vi have et hav af runnere, udkaldere, 
startere, chiptestere, harepåsættere, atv-kører ect. 

Til slut skal alt ryddes op og vi skal efterlade pladsen i 
pæn stand, så vi en anden gang får lov til at komme igen. 
Denne opgave kræver mindst lige så mange gode folk, 
som de kræver at stille op og gøre klar. Så alle må byde 
ind. 

Har du en fætter, en mormor, en god ven eller en eller en 
fjern slægtning , som har tid til at hjælpe alle os i 
Myndeklubben med at få et brag af et EM, så meld dig 
selv og dem du kender til følgende 
mail: em2018lc@gmail.com  og 
skriv hvad I gerne vil hjælpe med. 

Vi håber at dette EM bliver en 
kæmpe succes, et arrangement 
som man i myndeverden vil tale 
om i positive vendinger fremover 
 de næste mange mange år.  

Dette er dog kun muligt, hvis du melder dig til at hjælpe. 

På forhånd mange tak 
Teamet bag EM 2018 – join it
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