
 

 

Kooikertræf / Familiedag 2019 

Husk tilmeldingsfrist er den 15. august 2019  https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk 

Dagens program 

9:00 Pladsen åbner – Adressen er: Englandsvej 35, 5700 Svendborg.  

10:00 Velkomst. 

10:05 Kort gennemgang af dagens program.  

10:15 Fælles Gåtur.  

11:00 Aktiviteterne starter.  

 Agility Sjov. 

 Portræt Foto. 

 Forhindringsbane / Spor. 

 Workshop med Hexia de Tricks’.  

Workshop med Sanne Gerts fra Tobys Toy som fortæller og viser hvordan du selv 

laver aktivitets- og trænings legetøj. 

Dyrenes Terapeut v/ Charlotte Helvig kan tjekke og evt. behandle din hund med 

muskel terapi – zoneterapi. 

12:30 Frokost – Store lækre Sandwich kan bestilles via:   

https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk Bestillingsfrist den 20. August 2019 

13:30 Aktiviteterne genoptages. 

 Rally Sjov. 

 Portræt Foto. 

 Forhindringsbane / Spor. 

 Workshop med Hexia de Tricks’. 

Workshop med Sanne Gerts fra Tobys Toy som fortæller og viser hvordan du selv 

laver aktivitets- og trænings legetøj. 

Dyrenes Terapeut v/ Charlotte Helvig kan tjekke og evt. behandle din hund med 

muskel terapi – zoneterapi. 

15:00 Kaffepause.  

16:00 Familie konkurrence.  

17:00 Tak for i dag og forhåbentlig på gensyn næste år. 

Vi glæder os til at se jer alle 

https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk/
https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk/


 

 

SÆT X den 24. August 

 

Kooikertræf / Familiedag 2019 

 

Så blev stedet til dette års Kooikertræf / Familiedag fundet : 

Nemlig DCH Svendborg, som har de mest fantastiske forhold at tilbyde...  

 

Det bliver en super hyggelig dag, så krydset skal sættes den 24. August 2019. 

 

Der vil være workshops med mulighed for at lave din egen snusemåtte eller lære spændende 

tricks med din hund. 

Der er også intro til agility og rally og spændende udfordringer til dig og din hund på 

aktivitetsbanen. 

I løbet af dagen sælges der kaffe og kage, sodavand og øl samt Kooiker ting, som kan betales 

via MobilePay eller kontant. 

 

 

Priser : 

Voksne: 50 kr. 

Børn under 12 år: Gratis 

Ikke medlemmer: 75 kr. 

 

All tilmelding skal ske via Nemtilmeld: https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk 

 

Husk tilmeldingsfrist er den 15. august 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Kooiker Club 

Aktivitetsudvalget 

https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk/

