
på Rødhus Klit Camping d. 29.-31. juli 2022

Tilmelding senest d. 20.juli 2022

Program for årets store fælles familieweekend for de
tre setterracer arrangeret af DISK, DGSK og ESK

Det er en god ide at følge med på Facebook, da den opdateres løbende, men du kan også hente
link til programmet og tilmeldingsblanket på klubbernes hjemmesider. Vent med at printe, da der
kan ske ændringer inden start...

Vi sælger vand, sodavand, øl og vin til familievenlige priser hele weekenden.
Overskud fra weekenden går til vores tre klubber.

Du skal igen i år selv medbringe service. På den måde skåner vi miljøet, og alle har ansvar
for egen opvask. Hvis du har glemt service, så kan det købes i kiosken.

Vi forventer ligesom som tidligere, at vi alle hjælpes ad med at få en fantastisk weekend i
setternes tegn.
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Tips & tricks til bedre fotos af dine hunde afholdes webbaseret inden Setterdage. Opfølgning
med feedback sker om søndagen…

Fredag d. 29. juli 2022

Ankomst til Rødhus Klit Camping☺

Kl. 17.30 Ringtræning v. Christina Bak
Sidste mulighed for at optimere bedømmelsen ved lørdagens udstilling, eller bare arbejde
med samarbejdet mellem dig og din hund. Christina lærer fra sig og giver gode tips til at opnå̊
den bedste præsentation i en udstillingsring. Mødested: bag festteltet – husk din hund og
godt fodtøj!

Kl. 18.30 Grillen er klar – husk dit eget service!
Vi mødes på grillpladsen bag kiosken og griller vores medbragte mad, bagefter spiser vi i
festteltet – husk dit eget service!

Efter maden er det tid til at snakke, pakke ud eller måske nå̊ en tur i Vesterhavets bølger…

Lørdag d. 30. juli 2022

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad i festteltet
Husk egen service – og at vi selv er ansvarlige for opfyldning hvis der mangler kaffe, brød eller
andet.

Dagens planlagte aktiviteter ud over udstilling og Barn & Hund:

● Mulighed for selvstændig træning af apportering i løbet af dagen – med tilmelding
Tilmeld dig på tilmeldingssedlen, eller direkte til Allan Bak hvis du finder ud af at du vil
træne apport efter du har sendt din tilmelding. Det koster 70kr. at træne din hund.

● Jagtsti
Det bliver også i år muligt at komme på jagtsti.

● Bueskydning v. Thomas Kristensen
Igen i år bliver der mulighed for at skyde med bue & pil for både små og store.

● Ridning på islænderhest v. Rikke Wermuth Bak – kræver tilmelding
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Rikke tager en af hendes gode Islænderheste med i år, og der bliver derfor mulighed for at
få en ridetur. Det er vigtigt at du tilmelder dit barn til denne aktivitet i forvejen, da der skal
gives tilladelse til at ride af forældre. Rikke har ride hjelme med til udlån.

Kl. 9.00 Udstilling – tilmelding på Hundeweb (Dansk Gordon Setter Klub)
og Barn & Hund i pauserne mellem racerne. Udstillingen foregår ved festteltet.

I år er det Anette Bystrup der bedømmer vores hunde i udstillingsringen. Det er vi utrolig
glade for, da hun kender alt til jagthunde.
Det offentliggøres inden udstillingen hvilken rækkefølge racerne udstilles, og dommeren
slutter af med at finde Bedst i Show (BIS 1-2-3).
Tilmelding på hundeweb, avlsklasse tilmeldes af opdrætter, og opdrætsklasse tilmeldes af den
der ejer forældredyret. Alle udlændinge skal kontakte Anne Geisler direkte på mail:
anne.geisler@outlook.com, hvis hunden ikke er registreret i DKK.

Barn & Hund tilmeldes samtidig med der bestilles forplejning mm. Det er vigtigt at børnene
tilmeldes rettidigt, så vi kan nå at få styr på deres præmier. Skulle der blive behov for
eftertilmelding, så kontakt Anne Eliasen.

Kl. 12.00-13.00 Frokost ved teltet

Slagterens lækre grillpølser med tilbehør☺

Kl. 19.00 Festmiddag i teltet. Drikkevarer sælges stadig til familievenlige priser, husk eget service
Lækker 3-retters festmiddag med mørt kød, lækre salater m.m. Det er på opfordring igen i år
Den gamle Slagter fra Thisted der står for maden.
Til børnene kan der i stedet bestilles en børnemenu med spaghetti & hjemmelavet kødsauce.

Find festhumøret frem og bidrag selv med gode historier og grin☺

HUSK AT RYDDE OP EFTER DIG SELV inden du går i seng!

Søndag d. 31. juli

Vi sælger fortsat drikkevarer hele dagen…

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad i teltet
Husk egen service – og at vi selv er ansvarlige for opfyldning hvis der mangler kaffe, brød eller
andet.
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Foto feedback (fra online kursus afholdt før Setterdage) – indtil vi er ved at slutte af om
eftermiddagen v. Torben Striboldt
Der gives i løbet af dagen konstruktiv feedback på dine fotos taget under Setterdagene.

Kl. 9.00 Apporterings prøven starter - tilmelding på Hundeweb (Engelsk Setter Klub) Vi
sørger igen i år for at få afviklet prøven hurtigt og smidigt. Mere om dette på dagen.
Mulighed for ekstra afprøvning hvis du ikke består, kontakt Allan Bak med det samme, hvis du
får behov for dette.

Ca.kl.12.30 Frokost – vi spiser lækre sandwich ved vandhullet i Hune
Drikkevarer kan selvfølgelig stadig købes.

Senest kl. 14.00 Matchning, fejring af klubmestre m.fl. og afslutning af Setterdage
2022 ved vandhullet i Hune
Alle samles til matchning og derefter kåres klubbernes bedste apportører, samt Setterdagenes
bedste hunde – både unge og gamle!

Apporteringsmestre 2022 DGSK-DISK-ESK
Setterdages Bedste Hund 2022 – Bedste Unghund 2022 - Bedste Veteran 2022

Vi byder igen i år på lidt lækkert til klapsalverne og Setterdage 2022´s afslutning☺

Tak for denne gang og for jeres støtte til DISK, ESK & DGSK

Mvh. tovholderne på de tre klubbers vegne:
Anne Geisler (udstilling), mail anne.geisler@outlook.com

Helle Høst-Madsen DISK, mail hhmadsen@live.dk
Allan Wermuth Bak ESK, mail allan1969@gmail.com

Anne Eliasen DGSK, mail anne.eliasen@privat.dk

Tak til Setterdages sponsor

4

mailto:anne.geisler@outlook.com
mailto:hhmadsen@live.dk
mailto:allan1969@gmail.com
mailto:anne.eliasen@privat.dk


5


