Natøvelse 2021
Så lykkedes det endelig at få lavet Natøvelse igen.
Vi valgte at sende mail ud i starten af september, for at få en ide om hvor mange der var interesseret i at
deltage enten som deltagere eller som dommere. Det gik over al forventning og omkring 1 oktober var der
18 deltagere og 19 dommere, helt vildt at så mange ville stille op i nattens mulm og mørke i, for dommere i
8 timer, kæmpe TAK for det alle sammen.
På selve dagen kom der desværre lidt afbud grundet sygdom, hund tilskadekomst, men så rokerede vi lidt
på holdene så alt gik op i en højere enhed.
Stedet var igen i det suspekte og voldelige miljø i og omkring Fabriksparken i Glostrup, men med andre
steder og placeringer af posterne. Dog kom det lige bag på os at broen over Ringvejen var revet ned på en
strækning, så omplacering af poster, men alt lykkedes.
Vi mødte ved 15 tiden til de sidste justeringer, pakning af genstande til posterne, pakning af velfærdsposer
til dommerne, pakning af præmieposer til deltagerne og dommerne.
Kl. 17 kom dommer og figuranter til briefing og lidt smørrebrød inde de kl. 18,30 gik til posterne og gjorde
dem klar dem. Kl 19,15 mødte deltagerne ind til orientering om startsteder og udlevering af kort over
området, udlevering af sikkerhedsveste og derefter sendt ud til de enkelte startsteder, hvorpå det hele gik i
gang kl. 20, samtidig på alle posterne.
Alt kørte lige efter drejebogen, ingen blev væk undervejs og ingen ventetider ved posterne, som gjorde at
alle var inde igen lige før midnat, hvor Annette og Tommy var i gang med at grille frankfurtere og sørge for
tilbehør, brød og kartoffelsalat, så ingen gik sultne hjem.
Lige før midnat var der udlevering af hundegodteposer og vin samt præsentation af dommerne. Herefter
overrækkelse af præmier og hundegodteposer til deltagerne, samt opmærksomhed til årets oplevelse.
Nr. 1 Lena Kristensen og Eva Mørkeberg
Nr. 2 Kirtsen Bonnerup og Mohammed Fatah
Nr.3 Leif Laursen og Helle Kann
Nr. 4 Louise Skaarup og Thomas Nielsen
Nr. 5 Pia Lund, Pia Larsen og Søren Pehrson
Nr. 6 Poul Ingwersen og Anna Helena Vestergaard
Nr.7 Tina Henriksen og Johanne Keiding
Nattens oplevelse blev Tina og Johanne for deres lidt uheldig håndtering af posemutter.
Dommere og figuranter: Teit, Flemming, Kim, Flemming den anden, Mogens, Karen, Kristian, Store Per,
Anders, Tina, Edward, Thomas, Allan, Ali, Niels, Annette, Tommy, Freddy, Jan og Frans. Stor tak til jer for
indsatsen.
Ved 01,30 kunne vi som arrangører pakke sammen og lukke og låse og give en high five for endnu en god
oplevelse.
HUSK: 8 oktober 2022 er der igen natøvelse.
Med herlig hilsen
Mogens og Freddy

