Hvor og hvornår
Så er vi klar igen til et træningstræf for Flatcoat og det bliver i weekenden den 13. – 14.
august 2022.
Vi holder fast i det kendte og dejlige terræn i Tarup-Davinde – Phønix-området – der
ligger nær Odense. Her skal vi igen i år være hele weekenden – vi træner, spiser, hygger
og overnatter.

Træningen foregår på et terræn med forskellig variation af græsareal, skov, krat og
kupering samt masser af vand.
Overnatning er campering på området (i egen camper/campingvogn/telt). Der er nem
adgang til campingområdet og der kan parkeres ved eget telt eller campingvogn. Der er
mulighed for tilslutning af el.
Der er også mulighed for at sove i hængekøje i overdækket grillhytte (hængekøje
udleveres på stedet).

Instruktør
Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra disse 6 fantastiske instruktører til træningstræffet.
Begynder
• Charlotte Pedersen
• Birthe Korsgaard Hansen og Michael Domino
Åben
• Carsten Druekær
• Hinrich Lorenzen og Kurt Pedersen
Krav til åbenklasse
For at bevare et niveau, hvor alle får mest ud af weekendens træning, bedes du overveje
din hunds niveau inden tilmeldingen - heller undervurdere end overvurdere.

Så har din hund bestået begynderklasse på UWT/WT/B- eller C-prøve eller er din hund på
dette niveau, hvilket betyder at den kan gå fri ved fod, markere og apportere, aflevere til
hånd og klar til dirigering, så kan du tilmelde dig åbenklasse.
Placeres du på begynderniveau og instruktøren vurderer, at din hund burde være på
åbenniveau, vil du selvfølgelig blive overflyttet til dette niveau eller omvendt, hvis du ikke
er klar til åbenniveau, så vil du blive flyttet til begynderniveau.
Instruktørerne vil føre jer igennem weekenden med masser af træning og metoder til at
komme videre i træningsforløbet.

Så tøv ikke med at tilmelde dig, det bliver en forrygende weekend
med træning og fantastisk socialt samvær
Foredrag
Lørdag eftermiddag vil der være foredrag v/Birgitte Jørgensen, hvor overskriften er
Stress hos apportør
• Basis behov hund
• Stress/ophidselse i kroppen
• Tips til at hjælpe hunden til at afstresse til træning/jagt/konkurrence og bagefter.
Birgitte Jørgensen bor i Holland, hvor hun har Kennel Flatastic. Birgitte har holdt foredrag
og kurser i Holland omkring ovenstående emne og Birgitte er ”fast deltager” på
træningstræffet. Birgitte taler dansk.

Tilmelding
Tilmeldingen sender du til Annette Jakobsen annette.fyn@gmail.com senest den 1. juli
2022.

Oplyses ved tilmelding
•
•
•

•
•
•
•

Navn
Tlf. og mail
Overnatter i
o Campingvogn/camper
o Telt
o Andet udendørs
o Brug for strøm
Deltager med eller uden hund
Hundens niveau:
Begynder eller
Åben
Navn på deltager uden hund
Ankomst fredag eller lørdag

Pris
Kr. 900,00 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 2022 til racen på en af nedenstående måder,
hvor der ved betaling skal oplyses: Navn på deltager(e) og Træningstræf 2022

Bankoverførsel:

Reg. nr.: 2720 Kontonummer: 0743552962

eller
Mobilpay:

919181

Udenlandsk overførsel:
IBAN-Kontonummer:
DK5720000743552962
BIC-kode: NDEADKKK
Afbud
Ved afbud efter tilmeldingsfristen følges raceledelsens retningslinier
http://www.flatcoat.dk/retningslinier1

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 ske
reducering i prisen.

Ankomst fredag
Der er mulighed for ankomst til området fredag den 12. august 2022 efter kl. 17.00.
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

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

Foredrag v/Birgitte Jørgensen

Kl. 16.30

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

