	
  

Fjällträning i Mittådalen
4-5 september 2014
Svenska Drentsche Patrijshondklubben anordnar fjällträning den 4-5 september i anslutning
till SWeiKs fjällprov i Mittådalen den 6-7 september. Alla SKFs raser och medlemmar är
välkomna.
Instruktörer är Thomas Rihpa, fågelhundstränare, fjälljaktsguide och vorstehdomare, fjäll,
tillsammans med Uli Wieser, vorstehdomare, fjäll. Ett utmärkt tillfälle att ge din hund
fjällerfarenhet och att själv få god vägledning av erfarna fjälljägare i hur man för sin hund på
fjäll. Detta oavsett om du tänker starta din hund på fjällprovet helgen efter eller inte.
Alla hundar, oavsett ålder (från unghund och uppåt) och nivå är välkomna. Blir vi många
delar vi upp oss i två grupper, blir vi färre anpassas träningen till varje hunds och förares
behov i en och samma grupp.
Träningen innebär att vi går ut i markerna på morgonen och är ute hela dagen. Tänk på att ta
med kläder för alla väder, dagryggsäck, något att sitta på, vattentäta kängor/stövlar och
regntäcke till hunden. Var och en ordnar med egen matsäck.
Pris för träningen:
800 kr/dag och hund, inklusive markavgift.
Det går bra att dela upp träningstiden mellan två hundar, men vill man ha samma släpptid för
båda betalas full avgift per hund.
För icke medlemmar i SDPK tillkommer 200 kr oavsett om man deltar en eller två dagar.
Alternativt blir man medlem i SDPK för 300 kr, vilket berättigar deltagande utan extra avgift
på klubbens alla träningar och aktiviteter.
Ta med:
Jakttäcke/jakthalsband med hundens namn och ditt telefonnummer på, visselpipa, vatten till
hunden och dig, ev. långlina med brett halsband, dagryggsäck, sittunderlag, termos,
regnkläder, kängor/stövlar, regntäcke till hunden, ev. myggmedel och solskydd.
Boende:
Vi erbjuder boende på trevliga Mittådalens fjällgård (samma som erbjuds för provet),
självhushåll och bra vandrarhemsstandard. Se www.mittadalensfjallgard.se
Enkelrum: 400 kr/natt
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Dubbelrum: 600 kr/natt (för två)
Bädd i 4-bäddsrum: 200 kr/natt
Det går bra att ha hunden på rummet, men den ska då vara i bur.
Vill man inte städa själv tillkommer städavgift på plats.
Gemensam middag fredag 5 september kl. 19.00
Vi avslutar träningsdagarna med gemensam middag fredag 5 september. Då blir det helstekt
ren med diverse tillbehör och efterrätt hemma hos Elisabeth och Jack i Funäsdalen (om minst
tio personer anmäler sig). Kostnad för detta blir 300 kr/person, vin, öl och läsk finns att köpa
till självkostnadspris. Betalas på plats, men föranmälan görs på blanketten nedan.
Anmälan
Fyll i anmälningsblanketten, skanna in och maila till ordf@drentklubben.se eller skicka per
post till Elisabeth Gilek, Hagagatan 3, 113 48 Stockholm. Har du frågor maila Elisabeth på
mailadressen ovan eller ring 070-795 43 82.
Senast den 15 augusti vill vi ha din anmälan och full betalning till klubbens BG 876-2023,
märk betalningen med ”fjällträning” och ditt namn.

VARMT VÄLKOMNA!
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Anmälan fjällträning Mittådalen 4-5 september 2014
Namn hundförare

_____________________________________________________

Medföljande

_____________________________________________________

Adress

_____________________________________________________

Telefon

_____________________________________________________

Mail

_____________________________________________________

Hund 1,
Namn, ras, ålder

_____________________________________________________

Hund 2,
Namn, ras, ålder

_____________________________________________________

Träning torsdag 4/9:
1 hund á 800 kr

◻

2 hundar á 1600 kr

◻

2 hundar/delad träningstid á 800 kr

◻

Träning fredag 5/9

1 hund á 800 kr

◻

2 hundar á 1600 kr

◻

2 hundar/delad träningstid á 800 kr
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TOTALT TRÄNING:

______________________kr

Medlem i SDPK

Ja

◻

Nej

◻

Vid nej välj ett av följande alternativ:
Avgift för ickemedlem, 200 kr:

◻

Medlemskap i SDPK, 300 kr:

◻

TOTALT TILL SDPK:

___________________________kr

Logi
Enkelrum, 400 kr/natt:
onsdag- fredag, 2 nätter, 800 kr

◻

onsdag-torsdag, 1 natt, 400 kr

◻

torsdag-fredag, 1 natt 400 kr

◻

Dubbelrum, 600 kr/natt (2 personer)
onsdag- fredag, 2 nätter, 1200 kr

◻

onsdag-torsdag, 1 natt, 600 kr

◻

torsdag-fredag, 1 natt 600 kr

◻

Bädd i 4-bädds rum, 200 kr/natt
onsdag- fredag, 2 nätter, 400 kr

◻

antal

◻

onsdag-torsdag, 1 natt, 200 kr

◻

antal

◻
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torsdag-fredag, 1 natt 200 kr

◻

TOTALT LOGI:

_________________________kr

antal

◻

Middag fredag 5 september kl. 19.00
Helstekt ren med tillbehör (potatisgratäng, sallader, grönsaker, diverse såser, geleér), efterrätt
och kaffe. Vin, öl och läsk finns att köpa för självkostnadspris.
Hos Elisabeth och Jack i Funäsdalen, ca 20 minuter från Mittådalen.
Kostnad 300 kr/person. OBS. betalas kontant på plats.
Minimum 10 personer krävs för att det ska bli av.

JA, jag/vi vill gärna vara med på middagen.

◻

Antal vuxna: _________________________
Antal barn: _________________________
Allergi eller andra önskemål: _____________________________________________

TOTALT ATT BETALA:

_____________________________kr

Var god sätt in beloppet på SDPKs BG 876-2023.
Anmälan och full betalning ska vara klubben tillhanda senast den
15 augusti. Märk betalningen med ”fjällträning” och ditt namn.

VÄLKOMNA!
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