Sommerarrangement

2019

Klosterheden

Du indbydes hermed til en spændende weekend i Klosterheden, Jylland.
Årets tema er ”Eftersøgning i praksis”. Mangeårige registrerede schweisshundeførere og
aspiranter til Schweissregisteret lægger spor og udfordrer i typiske elementer, der indgår i
praktiske eftersøgninger.
Der er mulighed for overnatning i Spejderhytten ”Brødtrang” syd for Klosterheden:
Vilhelmsborgvej 171, 7620 Lemvig
I hytten er plads til 26 personer fordelt i 5 soverum med køjesenge. Der er derudover mulighed for
opstilling af campingvogn og telt på det udendørs areal.
Fredag aften vil sædvanen tro stå på ankomst og hyggeligt samvær. Forplejning står man selv for.
Foreningen sørger for en grill samt kul. Herudover kaffe, te og lidt kage til aftenskaffen – medbring
gerne lidt til kaffebordet og meld gerne ind hvis du tager kage med til Peter Kristensen på 2146
1284. Har du særlige ønsker eller spørgsmål til maden, henvend dig på ovenstående nr.
Lørdagen vil forløbe som anført i programmet med trafikeftersøgninger om formiddagen og
jagteftersøgninger om eftermiddagen. Her inddeles I i forskellige hold, hvor der er stor mulighed
for vidensdeling inden for samt på tværs af holdene. Lørdag aften bydes på kulinarisk oplevelse
efterfulgt af quiz over weekendens tema. Desuden selvfølgelig masser af hygge.

Om søndagen går vi gruppespor og evt. testspor. Og så er der foredrag med Henrik S. Kristensen,
Naturstyrelsen i Thy og mangeårig schweisshundefører og medlem af foreningen – glæd jer! Vi
forventer afslutning senest kl. 14.

Program
Fredag
Fra kl. 16.00
18.00 – 20.00
20.00 – ?

Ankomst og indkvartering
Grillen er tændt
Hyggeligt samvær

Lørdag
07.30 – 08.30
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
18.00 – 20.00
20.00 – ?

Morgenmad samt ankomst og indkvartering af de resterende
I skoven: Trafikeftersøgninger
Frokost
I skoven: Jagtrelaterede eftersøgninger
Middag
Quiz og hyggeligt samvær

Søndag
07.30 – 08.30
09.00 – 13.00
13.00 – 14.00

Morgenmad
Gruppespor, spor & spas og evt. testspor
Frokost og afslutning

Det praktiske
Medbring selv drikkevarer til fredag og lørdag aften.
Til dem, som benytter campingvogn/telt: Der er KUN ét udvendig stik, så der er kun begrænset
adgang til strøm.
Der forefindes toilet og bad i hytten.
Ved overnatning i soverum skal medbringes lagen og sovepose/dyne. Fordelingen af soverum sker
efter først til mølle. Der er tre rum med 6 pladser, et rum med 5 pladser og et rum med 3 pladser (i
alt 26 sovepladser).
Husk at medbringe ”belønninger” til hunden, hvis dette er et must, idet det ikke kan forventes, at
alle spor slutter ved et skind.
Deltagerpris overføres ved tilmelding til foreningens konto 4426 6841104 eller via MobilePay til
91002.
Deltagerpris hundeføre 250 kr
Deltagerpris ledsager 250 kr
Deltagerpris hundeføre der skal over Storebælt 125 kr
Ikke medlemmer skal indsende indmeldelse før tilmelding til sommerarrangement
https://www.schweisshunden.dk/bliv-medlem/
Ledsagere hvis ægtefælde eller forældre er medlem, skal ikke selv være medlem.
Mærk overførslen ”Sommerarrangement” samt navn på deltager.

Tilmelding
Tilmelding og betaling skal ske senest den 4. august 2019 på foreningens hjemmeside;
https://www.schweisshunden.dk/tilmelding-sommerarrangement/

