Hvor og hvornår
Der afholdes træningstræf den 10. – 11. august 2019 på Fyn, så vi håber, du har tid og
lyst til at tilbringe en weekend sammen med andre glade flatter og deres fører.
Vi har booket det dejlige terræn i Tarup-Davinde – Phønix-området – der ligger nær
Odense. På dette område træner, spiser og overnatter vi.
Der trænes på hele området, så derfor vil der ikke være behov for at køre til andet terræn
og stort partytelt vil blive stillet op på området som basen for arrangementet.
Overnatning er campering på området (i egen campingvogn eller telt) eller i klubhuset. I
klubhuset er der mulighed for overnatning for ca. 5-6 personer, hvor man selv medbringer
liggeunderlag, sovepose/dyne mm. Der er også mulighed for at sove i hængekøje i
overdækket grillhytte.
Der er gode parkeringsforhold og nem adgang til campingområdet, hvor der ligeledes vil
være mulighed for tilslutning af el.

Instruktør
Vi har igen i år fundet nogen fantastiske instruktører og der vil blive 2 instruktører på hvert
hold
Begynder
• Lobke Bloten
• Ole Buhl-Westermann
Åben/Vinder:
• Carsten Druekær
• Joe Christensen
De fire instruktører 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/vinder.

Nose Work
I år vil der være mulighed for at få et indblik i, hvordan man træner Nose Work i virkelighedsnære søgemiljøer.
Til at føre dig igennem denne interessante aktivitet får vi besøg af
Tina Lundsgaard Falk

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
2019.

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 2019 på racens konto 2720-0743552962
med oplysning om deltagerens navn.

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/vinder

Ved ankomst fredag skal dette ligeledes oplyses.

Ankomst fredag
Der er mulighed for ankomst til området fredag den 9. august 2019 efter kl. 16.00. Grillen
tændes kl. 19.00, hvor medbragt mad kan tilberedes.
Lørdag kl. 08.00 er der morgenmad for de, der ankommer fredag.

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

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. 15.00

Træningen slutter for i dag

Kl. 15.15

Kaffe og kage

Kl. 15.30

Nose Work

Kl. 17.30

Afslapning

Kl. 19.00

Middag

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

