
SOMMERARRANGEMENT 2013. 
 

Som annonceret i Schweisshunden 2013 er arrangementet i år på Sjælland. Stedet 

er på det nordlige Odsherred i området ved Nykøbing Sjælland. 

 

Der er base ved Anneberg Skov hos schweisshundefører Leif Nielsen. 

Adressen er Egebjergvej 172, Anneberg, 4500 Nykøbing Sjælland. 

Positionen er 55. 53,385 N, 11. 39,804 E. 

 

Læs mere om Anneberg Skov på http://www.ellingelyng.dk/Skovene%20Anneberg.htm  

 

Udendørs er der masser af plads til telte og campingvogne. Der er ikke mulighed for 

indendørs overnatning i senge eller køjer, men plads til luftmadrasser og feltsenge. 

 

Der kan evt. bookes plads, for egen regning, på Hotel HøjbySø ca. 6 km fra stedet. 

Læs mere på http://hotelhoejbysoe.dk/ 

 

Datoerne er den 24-25. august 2013. 

 

Programmet starter lørdag formiddag, og slutter søndag eftermiddag. Der er mulighed 

for ankomst fra fredag sidst på eftermiddagen. Fredag aften vil der blive tændt op i 

grillen, så tag selv bøffer og pølser med til egen forplejning.  

 

Der bliver som sædvanligt et inspirerende fagligt program kombineret med kollegialt 

og socialt samvær; og der bliver et arrangement for ledsagere til et museum og en tur 

i byen, hvis der er ønsker om det. 

 

Programmet er tilrettelagt, så de deltagende ekvipager bliver udfordret på deres 

individuelle niveau. 

Alle spor er udlagt med råvildtklove og råvildtschweiss. 

Hver hund får sit eget spor, og sporlæggeren støtter ekvipagen efter behov, og 

forklarer for den medfølgende gruppe undervejs. 

  

 

Fredag. 

Der er mulighed for at ankomme fra fredag sidst på eftermiddagen. 

 

Lørdag. 

          - 09.00:  Ankomst og indkvartering 

09.00 - 10.00:  Morgenbord 

            10.00 : Velkomst 

10.15 - 11.45:  Adfærdskonsulenten Lise Lotte Christensen. 

  Tema: Udvælgelse af hvalp. Problemløsning under træning. 

  m. m. 

11.45 - 12:45: Frokost 

12.45 - 18:00: Udredning af spor i terrænet. 
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19.00-        : Buffet fra Rørvig Fisk efterfulgt af hyggeligt samvær.  

  Hvis man ikke er til fiskeretter, kan man skrive det i særlige 

  ønsker på tilmeldingen. 

 

Søndag. 

08.00 - 09.00: Morgenbord 

09.00 - 14.00: Udredning af spor i terrænet samt nogle spændende 

  aktiviteter for hund og fører. 

14.00 - 15.00: Frokost  

15.00:  Afslutning 

 

Tilmelding:  Senest den 5. august til Finn Møller fimoeller@bknet.dk eller 

  tlf. 20 30 15 01. 

Betaling:  Tilmeldingsgebyret 250 kr. overføres til foreningens konto 

  4426 – 6841104, mærket med ”sommerarrangement” og navn

  

………………………………………………………………………………………… 

 

Navn: 

Evt. ledsager: 

Adresse: 

Tlf.: 

Har hund(e) med: Nej, ja/antal: 

Hundens niveau: Begynder, øvet, registerhund: 

Indkvartering: Telt, campingvogn, andet: 

Ankommer fredag:  

Ønske om ledsagerprogram:  

Særlige ønsker: 
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