Raceledelsen holder træningstræf på Fyn
Hvor og hvornår
For 5. år i træk afholdes Flatcoats træningstræf og i år bliver det i weekenden den 8. – 9.
august 2020.
Som de seneste 3 år har vi booket det dejlige terræn i Tarup-Davinde – Phønix-området
– der ligger nær Odense. Her opholder vi os hele weekenden, hvor vi både træner,
spiser og overnatter.
Der trænes på hele området, så derfor vil der ikke være behov for at køre til andet terræn
og som base for arrangementet opstilles der igen i år et stort partytelt.
Overnatning er campering på området (i egen camper/campingvogn/ eller telt). Der er nem
adgang til campingområdet og der kan parkeres ved eget telt eller campingvogn. Der er
mulighed for tilslutning af el.
I klubhuset er der begrænset mulighed for overnatning til max. 3 personer. Her skal man
selv medbringe liggeunderlag/seng, sovepose/dyne mm. Der er også mulighed for at sove
i hængekøje i overdækket grillhytte (hængekøje udleveres på stedet).

Instruktør
Afhængig af deltagerantal forventer vi 3 instruktører på hvert af de 2 niveauer Begynder og
Åben, så instruktørerne har mulighed for at yde hjælp til den enkelte deltager.
Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra disse 4 fantastiske instruktører til træningstræffet.
Begynder
 Ole Buhl-Westermann
 Anja Buhl-Westermann
 Niels Knudsen
Åben
 Carsten Druekær
 Hinrich Lorenzen og Kurt Pedersen
Instruktørerne vil føre jer igennem weekenden med masser af træning og metoder til at
komme videre i træningsforløbet. Der kan tilmeldes hunde på niveauerne begynder og
åben.

Så tøv ikke med at tilmelde dig, det bliver en forrygende weekend
med træning og fantastisk socialt samvær

Tilmelding
Tilmeldingen sender du til Annette Jakobsen annette.fyn@gmail.com senest den 1. juli
2020.

Pris
Kr. 800,00 pr. pers. for træning, overnatning og forplejning. I deltagerprisen er ligeledes
inkluderet øl, vand, kaffe/te hele weekenden samt vin lørdag aften.
Beløbet skal være indbetalt senest den 10. juli 2020 til racen på en af følgende måder:
Bankoverførsel:
eller
Mobilpay:

Reg. nr.: 2720 Kontonummer: 0743552962
919181

Ved indbetaling skal følgende oplyses: Navn på deltager og Træningstræf 2020

OBS! Weekenden er baseret på deltagelse begge dag. Ønskes deltagelse uden hund
eller kun deltagelse én dag er dette selvfølgelig en mulighed, men der kan ikke forventes
reducering i prisen.

Oplyses ved tilmelding







Navn
Tlf. og mail
Overnatter i
o Campingvogn eller
o telt eller
o klubhus
Deltager med eller uden hund
Hundens niveau:
Begynder eller
Åben

Ved ankomst fredag skal dette ligeledes oplyses.

Ankomst fredag
Der er mulighed for ankomst til området fredag den 7. august 2020 efter kl. 16.00.
Grillen tændes kl. 19.00, hvor medbragt mad kan tilberedes.
Lørdag kl. 08.00 er der morgenmad.

Info
Har du brug for yderligere information vedr. weekenden så kontakt Annette (tlf. 2222 2618)
eller Jørgen (tlf. 4062 6868).

Sted
Tarup-Davinde
Phønix-området
Udlodsgyden 52
5220 Odense Sø

PROGRAM
Lørdag den 8. august 2020
Kl. 08.00

Ankomst til Tarup-Davinde

Kl. 08.45

Velkomst

Kl. 09.00

Træningen starter

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Træningen fortsætter

Kl. 16.00

Træningen slutter for i dag

Kl. 16.15

Kaffe og kage

Kl. 16.30

Afslapning – måske lidt sjov og ballade

Kl. 19.00

Middag

Søndag den 9. august 2020
Kl. 08.00

Morgenmad

Kl. 09.00

Træningen starter

Kl. 12.00

Træningen slutter

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.00

Afslutning og tak for denne gang

TARUP-DAVINDE
Phønix-området
Området er på 18.000 m2

