SOMMERARRANGEMENT
25.-26. august 2018
Stedet for årets sommerarrangement er som tidligere udmeldt flyttet fra det sydlige
Sjælland til det nordlige Odsherred i området omkring Nykøbing Sjælland.
Der er base ved Anneberg Skov hos schweisshundefører Leif Nielsen.
Adressen er:
Positionen er:

Egebjergvej 172, Anneberg, 4500 Nykøbing Sjælland.
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 overnatning, for egen regning, på f.eks.:
• Bøsserup gamle skole, Bed and Breakfast 3 km fra stedet
http://www.boesserup.dk/
• Vandrerhjemmet på Hotel Højby Sø ca. 6 km fra stedet
http://hotelhoejbysoe.dk/
Programmet starter lørdag kl. 08:00 med morgenmad og slutter søndag eftermiddag kl.
13:00 efter frokost.
Der er mulighed for ankomst allerede fra fredag sidst på eftermiddagen. Fredag aften vil
der blive tændt op i grillen, så tag selv bøffer og pølser samt drikkevarer 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, hvis der er tilslutning til dette.
Programmet er tilrettelagt, så de deltagende ekvipager bliver udfordret på deres
individuelle niveau, men i år har vi især vægtet at tilgodese flertallet af vores medlemmer,
der ikke er legitimerede schweisshundefører men ”blot” interesseret i spor og
schweissarbejdet. Der vil dog også være nogle helt nye udfordringer til de erfarende
schweisshundefører.
I år deler vi deltagerne ind i 3 grupper, begyndere/let øvet, øvet samt meget øvet/
schweisshunde.
For at få så meget ud af arrangementet som muligt, er det vigtigt, at du vælger den
gruppe, der passer bedst på dig og din hund.
Begyndere og let øvet vil blive indført og udfordret med opstart af spor på hårdt underlag,
og skift fra hårdt til vegetativt underlag.
De øvede bliver udfordret med døgn-gamle spor i skov, støttet af et par erfarende
schweisshundefører.
De meget øvet og schweisshundene vil komme ud og spore bl.a. ulv og vildsvin i år.

PROGRAM OG TILMELDING
Fredag d. 24. august.
Fra kl. 16:00
Ankomst og indkvartering for dem, der kommer fredag
18:00 - 20:00
Grillen er tændt
20:00 - ?
Hyggeligt samvær
Lørdag. d. 25 august
07:30 - 08.00
08.00 - 09.00
10.00 - 10:15
10.15 - 11.00

11.00 - 13:00
13:00 - 14:00
14.00 - 17:00
17:00 - 18:00
19.00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00
24:00 - ?

Ankomst og indkvartering
Morgenbord á la Karola
Velkomst og præsentation v/ Leif Nielsen og Johnny Bastian
Oplæg af Johnny Bastian.
Tema: Eftersøgning af ulv kontra eftersøgning af klovvildt.
Hvad er forskellen, biologisk, fysiologisk og eftersøgningsteknisk
Sporarbejde i grupper
Frokost á la Karola i Anneberg
Sporarbejde i grupper
Kriminalforsorgens hundeførere kommer og fortæller samt viser,
hvordan de arbejder og træner deres mobil- og narkohunde
Buffet fra Rørvig Fisk
Hvis man ikke er til fiskeretter, vil der være alternativer.
Hyggeligt samvær.
Mulighed for natspor – uledsaget GPS udlagte spor.
(Medbring egen GPS, eller sørg for at låne en)
Mere hyggeligt samvær.

Sørdag. d. 26. august
08.00 - 09.00
Morgenbord á la Karola
09.00 - 12.00
Spor og spas med spændende aktiviteter for hund og fører.
12.00 - 13.00
Frokost á la Karola
13.00
Afslutning
…………………………………………………………………………………………………………
Tilmelding senest den 14. august med nedenstående oplysninger til Finn Møller på mail til
fimoeller@bknet.dk eller SMS på tlf. 20 30 15 01.
Navn:
Evt. ledsager:
Adresse:
Tlf.:
Har hund(e) med:
Nej, ja/antal
Hundens niveau:
Begynder/let øvet, øvet, meget øvet/registerhund
Indkvartering:
Telt, campingvogn, andet
Ankommer fredag:
Ønske om ledsagerprogram:
Særlige ønsker eller oplysninger (f.eks. fødevareallergi):
Tilmeldingsgebyret 250,- kr. kan indbetales med MOBILPAY til; MP 91002,
eller overføres til foreningens konto; 4426 – 6841104 begge mærket
”sommerarrangement” samt navn på deltager.

