Sommerarrangement

2021

Du indbydes hermed til en spændende weekend på Langeland den 27.-29. august
2021 i områderne omkring Tranekær Slot og Gods, hvor årets tema er Dåvildtet.
Fredag aften afholdes generalforsamling i Dansk Schweisshundeforening. Nærmere info tilgår på
mail ved tilmelding. Særskilt tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig.
Lørdagen skydes i gang med foredrag fra Jørgen Lang, der er en af landets mest erfarne
schweisshundeførere omkring eftersøgning på dåvildt. I løbet af lørdagen tilbyder vi forskellige
dåvildsspor, der udfordrer tilmeldte hundeførere.
Søndag morgen afholdes en kort workshop om forbinding af tilskadekomne hundepoter. Herefter
går vi gruppespor og evt. testspor. Vi forventer afslutning senest kl. 14.
Der er mulighed for overnatning i Bøstrup Forsamlingshus:
Næstebøllevej 2, 5953 Tranekær (www.bostrupforsamlingshus.dk)
I forsamlingshuset er der 25 sovepladser fordelt i 7 soverum. Der er derudover mulighed for
opstilling af campingvogn, telt eller lign. på det udendørs areal.

Program
Fredag
Fra kl. 16.00
18.00 – 21.00
21.00 – ?

Ankomst og indkvartering
Generalforsamling
Hyggeligt samvær

Lørdag
07.30 – 08.30
09.00 – 10.30
10.30 – 16.00
18.00 – 20.00
20.00 – ?

Morgenmad samt ankomst og indkvartering af de resterende
Foredrag: Eftersøgning på dåvildt (Jørgen Lang)
I skoven: Jagtrelaterede eftersøgninger (dåvildt)
Middag inkl. schweisshundebanko
Hyggeligt samvær

Søndag
07.30 – 08.30
08:30 - 09:30
09.30 – 13.00
13.00 – 14.00

Morgenmad
Forbinding af poten
Gruppespor og evt. testspor
Frokost og afslutning

Det praktiske
Prisen for deltagelse i sommerarrangementet er 350 kr. pr. deltager.
Medbring selv drikkevarer til fredag og lørdag aften.
Fordelingen af sovepladser i forsamlingshuset sker efter først til mølle. Husk
sengelinned/sovepose.
Husk at medbringe ”belønninger” til hunden, hvis dette er et must, idet det ikke kan forventes, at
alle spor slutter ved et skind.

Tilmelding
Tilmelding og betaling skal ske senest den 6. august 2021 via foreningens hjemmeside:
https://www.schweisshunden.dk/tilmelding-sommerarrangement-2021/
Deltagerpris overføres ved tilmelding til foreningens konto 4426 6841104 eller via MobilePay til
91002. Mærk overførslen Sommerarrangement samt navn på deltager.

