
Walk and talk ”Leonbergerdag” 
 
Kære medlemmer 
 
Det er på bestyrelsens ønskeseddel at lave et medlemsmøde allerede i år. 
Men da alting har taget længere tid end planlagt, og Covid-19 sætter begrænsninger for at mødes, har vi valgt 
at prøve noget helt andet. 
 
Vi mødes i naturen så vi kan holde den nødvendige afstand. Går en god tur med hundene, og over en kop kaffe 
får en god snak om klubbens fremtid.  
 
ALLE er velkommen, om du er nuværende eller tidligere medlem, eller ikke før har mødt Dansk Leonberger 
Klub, er du velkommen med eller uden din Leonberger. 
Ved alle aktiviteter benyttes der selvfølgelig områder med adgang for Leonberger. 
 
Emner kunne være: 
Klubben generelt, Blad, Leonberger.dk, Aktiviteter / hundesport, Udstillinger, Avl, Sundhed, Dit eget input? 
 
Du må meget gerne, på forhånd, sende forslag til emner til formand@leonberger.dk  
 
Der vil være 3 Walk & talk møder. Der vil være en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen til stede. 
 
Jylland syd d. 8. november  
 Hundeparadiset Nordre Byvej 3 Uldal, 6500 Vojens. 

Vi mødes kl.11.00 til en gåtur, derefter er der mulighed for at nyde medbragte madpakker og 
drikkevare, ca. 12.30 vil vi blive underholdt af CC hundefysioterapi ved Cecilie Callesen, hun vil holde 
et kort oplæg omkring hunde fitness /træning, om hvor vigtigt det er at holde hundene i god fysisk 
form. Efterfølgende vil hun sætte en træningsbane op og gennemgå den med dem der kunne tænke 
sig at prøve. DLK vil være vært for kage og kaffe inden turen går hjemad. Kontakt person: Else 
Callesen tlf. 22829268  
 

Jylland nord d. 8. november  
Flyndersø, Præstevejen 76, 7800 Skive. Her drejes ned af Rytterstien hvor der parkeres. Her vil vi gå 
en tur med hundene, og tale om jeres og vores ideer. Der er et overdækket bålsted, hvor vi giver 
kaffe/the og kage bagefter, så kan vi samler vores gruppe fælles forslag. Vi mødes kl. 13. Kontakt 
personer Susanne Obel og Elsebeth klink Christoffersen kontakt tlf. nr. 23493430   

 
 
Sjælland d. 15. november  

I forbindelse med strandturen, Ishøj Strand, kl. 14. 
 Ishøj Strand, parkeringspladsen for enden af Skovvej. Forbi kunstmuseet Arken. 
 
Der er ingen tilmelding, men vi håber at I har lyst til at være med på turen. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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