
SOMMERARRANGEMENT 2014. 

 

Arrangementet er i år på Fyn den 30.-31. august. 

Adressen er ”Skovbrynet”, Ørsbjerg Skovvej 21, 5560 Årup. 

Læs mere om stedet på: http://dds.dk/hytter/skovbrynet. 

 

Der er indendørs sovepladser, dog ikke for hunde. 

Der er plads til telte og campingvogne og desuden en shelter. 

 

Programmet: 

Fredag: 

Der er ikke mulighed for indendørs overnatning. Man er velkommen med 

telt/campingvogn og egen forplejning. Der vil være skilte, hvor man må slå telte 

op samt opsætning af campingvogn. Ligeså vil der være folk fra arrangørgruppen 

imellem kl.17.00 og 19.00 

 

 

Lørdag:  

  7.00-9.00 Indkvartering. 

 8.30-10.00 Morgenmad og velkomst. 

10.15-11.10  Marlene Svendsen om hvalpetest og hundens adfærd. 

 *Læs mere om Marlene nederst på siden. 

11.15-12.10  Indlæg om prægning af hvalpe og opstart på sporet ved de 

 to legitimerede hundeførere Leif Stonor og Lars Malver. 

 12.15-13.15 Frokost. 

 13.25-17.30            Sporarbejde i skoven med mulighed for et    

                                        begynderhold med instruktion af Lars Malver. 

 

Afhængig af antallet og interessen vil der være mulighed for 

tur/udflugt for ledsagere. 

    

     19.00 Aftensmad. Grillet gris med tilbehør. 

Medbring selv drikkevarer 

 

 

http://dds.dk/hytter/skovbrynet


Søndag:   

 8.00-9.00 Morgenmad og præsentation af dagens program. 

  

9.30-11.30 Tolderne Sven og Merete Rasmussen, om oplæring  

  af toldvæsnets hunde og om deres arbejde samt visning af 

  hunde i praktisk arbejde.  

*Læs mere om Sven nederst på siden. 

 

                    Dagens øvrige program er endnu ikke fastlagt. 

   Forventet afslutning med frokost kl.13.00. 

 

 

Tilmelding:  Senest den 7. august til Finn Møller fimoeller@bknet.dk . 

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: Inde: 

  Ude: Telt/campingvogn 

Ankommer fredag:  

Ønske om nybegynderspor: 

Ønske om ledsagerprogram:  

 

 

Særlige ønsker: 

………………………………………………………………………………………… 

mailto:fimoeller@bknet.dk


 

* Indlægsholderne: 

 

Marlene Svendsen: 

Marlene bor i Rold Skov sammen med sin mand Frederik. De har været 

hundeejere siden 1999, og har i øjeblikket 5 labradorer. Frederik er legitimeret 

schweisshundefører med én af dem. Marlene går også spor, og har flere 1. 

præmier på 1000m/20 t og 1000m/40 t. Desuden har Marlene ført hunde til 

Norsk, Svensk, Dansk og Nordisk Vildtspor Championat. 

Sven Rasmussen: 

Sven har været ansat ved toldvæsenet i 37 år og har altid arbejdet med 

smugleri, cigaretter, spiritus og narkotika, de sidste 24 år med narkohund. I 

1990 fik Sven sin første narkohund, en labrador, og blev samtidig sat i tæt 

samarbejde med politiet og arbejdede i en specialgruppe, som kun 

beskæftigede sig med narkotika. Efterfølgende har Sven haft 2 labradorer. Den 

nuværende er 10 år, og er gået på pension. Sven har sammen med sine hunde 

fundet meget narko, og været med til at sætte mange i fængsel, og som Sven 

siger: det er en dejlig lyd, når håndjernene klikker. Sven har i en årrække været 

mentor for nye narkohundeførere og været forbindelsesleddet til politiet. 

Ligeledes har han undervist på den Finske Hundeskole og af flere omgange på 

Politiets Hundeskole.  

 

 


