Velkommen til
Sommerkurs i
Agility
2018

29.6 - 6.7.2018
Uke 27

Vi fortsetter suksessen fra Sommerkurset i fjor, og vi håper alle
sammen ser frem til en hel uke med hundeglede og sosialt
samvær for både to og firbente.
Ingestrand camping som ligger ved Arvika, Sverige ønsker oss
velkommen til årets Sommerkurs. Resepsjonen er åpen fra 07:30
til 22:00. Hver morgen har de nybakte brød. Bommen til
campingen holder stengt mellom 23:00 – 07:00.

Veibeskrivelse og info om campingen:
http://www.ingestrandscamping.se

Alle må selv ta med seg sin egen stol og et bord til bespisning på
kveldene!
Ta også med eget sengetøy.

Aktiviteter:
Campingen ligger ved Glafsfjorden og har strandlinje. Vi har fått
lov til å bade hundene ved hytte nr 28 (innerst i vika) Ellers er det
lekeapparater for barna og man kan leie sykkel, robåt, motorbåt,
sykkelbåt, minigolf og badstu. Det kan også kjøpes fiskekort i
resepsjonen. Campingen arrangerer sommerleker for barna i juli,
et samarbeid med andre barn fra Arvika.

Vi har booket mange av hyttene på campingen.
Booking av hytter å camping gjøres til
ak@stovnerhundeklubb.no

Betaling:
Betaling av hytter og campingplasser gjøres i resepsjonen på
Ingestrand camping. Det blir satt opp lister som forteller hvem
som skal ha hvilken hytte, disse listene viser kursdeltagerenes
navn, så benytt de ved henvendelse ved campingen.
Forhåndsbetaling på kr 1000 innbetales til kontonummer
15030626734 innen 1 januar, resten betales innen 1 juni.
(kurset koster kr 2800 for medlemmer, 3200,- for ikke
medlemmer)
Bindenede påmelding innen 15 desember.

I fjor hadde vi masse latter og skøy og det skal vi ha i år også.
Dette er like aktuelt for dere som ikke er kommet så langt til å få masse nye
erfaringer og motivasjon til å trene videre. Treningen vil bli tilpasser hver enkelt
ekvipasje 
Påmeldingen:
Påmelding til Sommerkurset gjøres via påmeldingsskjema på nettet via
klubbens hjemmeside, under Kurs.
Instruktører
Bodil Mehl Wiik
Vi venter svar fra forespurte instruktører.
Blir det mange som melder seg på så finner vi en instruktør til  .

Program:
Arrangementkomiteen setter på grillen kl 1900 hver dag. Det må
tas med stol, bord og mat/drikke.
Minigolf mesterskap for de som ønsker å være med.

Kontakt personer i løpet av uken: Christina og Hege

Ankomst fredag 29 juni med infomøte kl. 19.00
Trening fra kl. 9-17 inklusiv 1 time lunsj: lørdag, søndag, mandag,
onsdag, torsdag
Fridag: tirsdag
Trening fredag 6 juli fra kl. 9-15 inklusiv lunsj og pakking av hinder
etter endt trening

Viktig
Husk at hunden skal ha piller mot revens bendelorm før
dere drar og i løpet av oppholdet. Gjelder de som ikke gjør
dette på en 28 dagers syklus. Les reglene på Mattilsenyet.no
Vi har Distriktsveterinærene ca 1 kilometer fra
treningsplassen og da kan det være lurt å gjøre dette på
onsdag mellom kl 9:00 og 16:00. Tablettene (Droncit) får
dere kjøpt på apoteket i Arvika uten resept. Vet`n må
stemple i hundens pass, da dette er påkrevd av Mattilsynet

Telefonnr til medlemmene i komiteen:
Christina: 92833384
Hege: 92053397

VI GLEDER OSS TIL EN STRÅLENDE
TRENINGSUKE SAMMEN MED DERE!

