
BEAGLE KLUBBENS

VSS 2019  

VERY SPECIAL SHOW
Beagle Klubben har brug for din hjælp som sponsor til vores store traditionsrige

sommerarrangement. I uge 29 (2019) afholder Beagleklubben det årlige Very Speciel

Show (VSS) på Kulhuse campingplads. Dette er en uges feriehygge for beagler og

deres familier. Der vil i løbet af ugen være certifikat & klub udstillinger, samt

officielle og uofficielle prøver for hundene, banko og konkurrencer for børn og

voksne. Vi forventer at se 120-150 beagler og deres familier.

 

Kan du sponsorere et par gevinster til vores begivenhed? eller er du/dit firma

interesseret i at blive sponsor ? Dit bidrag gør en forskel. Store som små gaver

modtages, stort set alt modtages med glæde. Det kan eksempelvis være

foderpræmier, merchandise, reklameartikler, prøvepakker eller lignende.  

Husk vi nævner sponsorer på vores pr/reklamemateriale, samt:

- Omtale ved annoncering af VSS i diverse medier.

- Blogindlæg på vores officielle facebook side med tak til sponsor

- Efterfølgende billeder af bidrag på beagle regionens facebook og instagram

- Alle sponsorerne bliver nævnt på flyers, som uddeles i uge 29.

- Indlæg og reklame på vores VSS hjemmeside



Kontakt os for mere information : 

Alexander Vellage-Thiesen  vss@minbeagle.dk  +4531324554

Beagle Klubbens mest præstigefyldte udstilling er uden sidestykke vores

Very Special Show (VSS), hvor vores medlemmer samles i uge 29 på

ferielejren i Kulhuse med mange forskellige former for aktiviteter. 

Det gælder både i den seriøse afdeling, som omfatter to

certifikatudstillinger samt lydighed, agility, nose-work, schweissprøve

og menneskesøgninger. Og så er der de mindre seriøse, hvor vovserne

løber efter en mekanisk hare eller er med i et væddeløb efter kogt lever.

Også for de to-benede er der en række aktiviteter. Det vil blandt andet

være Fodbold, Petanque, Banko, Lotteri og div. Børneaktiviteter. 

Grundet arrangementets størrelse er der gerne mediedækning fra lokal

radio/tv samt officiel åbningstale.

Very Special Show (VSS)

Beagle Klubben er en landsdækkende specialklub under Dansk Kennel

Klub. Det er en stor og meget aktiv klub med næsten 900 medlemmer.

Klubben drives af frivillige med stor interesse for denne fantastiske

hunde-race. Mange af Beagle Klubbens medlemmer deltager meget

aktivt i hunde-udstillinger og i klubbens mange aktivitetter.


