
 Vi glæder os til at se jer  

 

 

       Lundehundetræf 2020 
   

 

 

Corona spøger stadig, derfor afholder vi lundehundetræf på en lidt anden måde end vi plejer, så vi 

har god mulighed for luft omkring os og for at holde afstand. 

Træffet afholdes 

lørdag den 15. august 2020 klokken 12.00 

i Hedeland, på Sjælland (hedeland.dk). Benyt P-pladsen syd for Vinterrassen. 

Vi holder til ved det overdækkede opholdssted vest for Vinterrassen. Der er bænkeborde og grill 

på stedet, men da det er et offentligt sted vi ikke kan reservere, vil det være en god idé at alle 

medbringer egne stole. 

Program for dagen: 

12.00 Frokost med egen medbragt mad 

13.00 Aktivitet i området i grupper 

15.00 Kaffe. Medbring selv kaffe. Og så håber vi der er nogle der har lyst til at bage kage.

 Vi sørger for corona-forsvarlig uddeling af kagen. 

16.00 Fællesfoto 

16.30 Og så hygger vi bare 

18.00 Grillmad hvis nogle har lyst 

Du skal selv medbringe alt hvad du vil spise og drikke i løbet af dagen (bortset fra kage). Desuden 

skal du selv medbringe kopper, krus, tallerkener, bestik samt grillkul eller eventuelt engangsgrill, 

hvis du har lyst til at blive til grillmad. 

Det koster 30 kroner pr. voksen at deltage i træffet. Beløbet kan betales med MobilePay til Sigurd 

på 29 39 14 95. Mærk betalingen med teksten TRÆF. 

Tilmelding senest den 1. august 2020 pr. e-mail til Susanne Stig Hansen på kennel@keezas.dk eller 

til Annette Weywadt på annette.weywadt@gmail.com 

Ved tilmeldingen vil vi gerne have disse oplysninger: 

o Antal voksne/børn og navne 

o Antal hunde og navne på dem 

o Vil du bage kage 

o Bliver du til grillmad 
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Sådan finder du stedet 

P-pladsens adresse: Roskildevej 56, 4030 Tune 

Kør ad Roskildevej (det lille vejstykke der ligger mellem Tune Bygade og Tunevej). Hold til højre på 

vejen ind mod P-pladsen. Vejen er i meget dårlig stand, så kør forsigtigt. 

 

 

Se kort over Hedeland her: http://hedeland.dk/media/KortoverHedeland.jpg 

 

Der er flere toiletter i Hedeland, men desværre ikke nogen lige ved det sted vi holder til. Man 

kommer til nærmeste toilet på 10 minutter i bil. Se toiletter på det kort der linkes til ovenfor. 
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