
 
 
Lop dit gamle hundeudstyr til fordel for HMC, eller find noget du ikke viste du 
altid har manglet. 
Sydkystens Hundeskole og Hvalsø Hundevenner har I samarbejde arrangeret loppemarked for brugt 
hundeudstyr/hundelejetøj/hundetræningstøj – ja, i det hele taget alt hvad der har med hunde at gøre.  
Udover loppemarked har vi også  lidt andre sjove aktiviteter til dagen: 

 
LP og rally   
Prøv begge dicipliner for 50,-.  
Der vil være stillet en LP ring op og  2 rally baner i 2 niveauer. Vores erfarne instruktører vil være på 
pletten, og guide dig igennem øvelserne.  
 
Få taget et godt billede med din hund (Fra kl. 14.00) 
For 30,- kr. kan du få taget et godt billede af din hund (måske med dig selv også).  
Anne Gisselø fra ANGI Foto er på pletten med sit kamera, så husk at frisere dig selv eller din hund  
 
Arealet er rigeligt stort til at der er mulighed for selvtræning, nu man alligevel er afsted med hunden(e). 
 
Derudover vil der være gratis kaffe og te samt generel hundesnak og hygge. Salg af kage, og hvad folk eller 
kunne finde på at donere til arrangementet. – I er meget velkomne med ekstra ideer – kontakt Lonni. 
 
For at få dette arrangement til at køre, skal vi jo bruge noget brugt udstyr vi kan sælge. Så folkens – hjem 
og kig i gemmerne, loftet, kælderen, hvor I end kunne finde på at have noget udstyr liggende, som ikke 
bliver brugt mere, og spring afsted med det til Hvalsø Hundevenners klubhus, eller til Lonni Prirsching. Vi 
samler så det hele sammen, og fordeler det i prisgrupper til dagen. Dog en lille bøn. Da vi ikke har mulighed 
for at vaske og læderbehandle tingene inden, ser vi meget gerne at det afleveres til os i ren og pæn stand.  
Tingene kan også afleveres på dagen, men kom med det mellem 12:30 og 13:00, så vi kan nå at stille op. 
 
ALLE penge der kommer ind på samtlige aktiviteter, går ubeskåret til HMC. Udstyr der er tilbage, bliver 
afleveret til Roskilde internat. 
 
Vi håber I vil støtte godt op om arrangementet og vi glæder os til at se jer, og håber på nogle gode timer i 
et godt hundeforum, med plads til lidt af det hele. 
 
Mange hilsener 
Sydkystens Hundeskole / Hvalsø Hundevenner 
 
Kontakt: Lonni Gulmark Prirsching, prirsching@gmail.com  
Levering af udstyr i dagtimerne kan ske hos Dansk Kennel Klub, eller i aftentimerne, i Hedehusene. – Jeg er 
også at finde på udstillingen i Vejen d. 20-21 juni, og på Bornholm d. 15-16 august. (Jeg står i 
informationen) 

D. 22/8 fra kl. 13.00-16.00 
på Hvalsø Hundevenners arealer 

www.hvalsoehundevenner.dk 

http://www.sydkystenshundeskole.dk/
mailto:prirsching@gmail.com

