Latvijas dāmu mednieču klubs “Lady HUNT” jau otro gadu piedalīsies mednieku festivālā Minhauzens.
Šogad tas notiek Mērsragā, 4., 5. un 6. augustā. Norises vieta - stadions Mērsragā, Skolas ielā 8.

Lady HUNT pasākumu programma 5.augustā:
12.00 līdz vakaram

Medību lietu KRĀMU TIRGUS

12.00-16.00

Bērniem un pieaugušajiem Radošās darbnīcas

14.00

Medību šķirņu suņu Parāde, paklausības, darba iemaņu paraugdemonstrējumi.
Suņu sports Frisbijs.

18.00

Žurnāla MEDĪBAS 5 gadu JUBILEJAS ballīte!!!! Ieeja tikai ar ielūgumiem! Lady
HUNT Biedri ir iekļauti sarakstā!

Medību lietu KRĀMU TIRGUS
Krāmu tirdziņā ikviens kluba biedrs varēs piedāvāt visu, kas medniekam ir palicis lieks, nevajadzīgs, vai
nav vairs aktuāls medību gaitās! Varēs tirgot dažādas medību lietas, sākot ar trofejām, kažokādām un
beidzot ar medību mācību grāmatām, apģērbu, apavus, aksesuārus, dažādas ietaises un palīglīdzekļus,
mānekļus un barotavas, kā arī dalīties ar savu pieredzi un dot savus padomus citiem medniekiem!
Ieročus un munīciju tirgot nebūs atļauts, bet patronu lādēšanas aksesuārus un citus ieroču aksesuārus
var tirgot.
Dalība krāmu tirgū BES MAKSAS!

Divas trešdaļas ietirgotās naudas paliks mantu īpašniekam, bet 1/3 nonāks kluba rīcībā. No šīs summas
10% papildinās kluba kontu, bet pārējais paredzēts labdarībai. Ziedojumu plānots nodot pupuķu vai
gulbju izpētei.
Dalībniekiem līdzi vajadzīgas rūtainas segas, ko paklāt apakšā kā improvizētu tirdzniecības leti. KRĀMU
TIRGŪ būs viena atbildīgā persona, taču katrs varēs andelēt savas lietas pats.
Radošās darbnīcas
Tā kā mūsu pirmās radošās darbnīcas Rundāles pils svētkos iemantoja lielu uzmanību no dalībnieku
puses un izpelnījās LATMAs šefa Haralda Barvika uzslavu, nolemts festivālā MINHAUZENS organizēt
tādas pašas. Visas dāmas, kam ir mājās liekas kažokādiņas, putnu spalvas un zamšāda, aicinātas ņemt
materiālus līdzi, jo festivālā darbnīcām noteikti būs lielāka piekrišana. Daļēji tāpēc ir uzlikts ierobežots
darba laiks. Aicinājums radošajām dāmām iesaistīties, lai varam aktīvāk darboties. Ja ir idejas un
ierosinājumi, lūdzu rakstiet uz epastu latvia.ladyhunt@gmail.com!
Suņu parāde
Suņu parādes ietvaros notiks:

Iepazīstināšana ar medību šķirnēm;
Paklausības komandu demonstrējumi;
Darba iemaņu demonstrējumi;
Suņu frisbija demonstrējumi;

Papildus info: visu veidu groziņi ir absolūti vēlami!

Lady HUNT biedri un atbalstītāji aicināti pieteikties un piedalīties visos mūsu pasākumos.
Vairāk informācijas:

latvia.ladyhunt@gmail.com;
Linda Dombrovska +371 29415834;
Lauma Zīle +371 26884486;
Katarīna Šterna +371 29711740;

