
Treningssamling på Bjåen 28 feb. – 1. mars 2015     

Agder fuglehund har gleden av å invitere til treningssamling på Bjåen helga 28 feb. – 1. 

mars.  

Primært er samlingen for nybegynnere men vi skal fylle opp alle ledige plasser.  

Det vil i praksis si at nybegynnere har fortrinnsrett for påmelding fram til 4. februar. Deretter 

er det fritt for alle som ønsker å få trent hund i vinterfjellet under kyndig veiledning. Alltid 

fint å få finpusset litt på formen før første vinterprøve på Hovden. 

I år har vi vært så heldige og fått Kjell Jacobsen og Pål Friis som instruktører for samlingen.  

Begge har vært dommere « i en manns-alder» og har masse erfaring fra fuglehundsporten.  

Siden vi har dommere med på samlingen kan man om ønskelig også få tatt apportbevis. Nb 

godkjent apportbevis må medbringes selv.  Regler for apport kan du lese om her: 

http://www.agderfuglehundklubb.no/index.php/farmen/267-apport 

Maksimalt antall deltagere er satt til 12 stk og det er "første mann til mølla" prinsippet 

Det vil bli innkvartering i "Gamlehuset" hvor man deler rom med andre deltagere. Ta med 

eget sengetøy, ev sovepose. Alle hunder skal ligge i bur. 

Det er kjøkken tilgjengelig i første etasjen og det legges opp til selvhusholdning bortsett fra 

lørdagskvelden, da vi satser på å få til et fellesmåltid. 

Pris: kr 1600,- pr. pers. 

Skal noen ha med seg mer enn én hund kommer det et tillegg på 100 kr pr hund  

Foreløpig program: 

Fredag:  Ankomst Bjåen ettermiddag / kveld, tidspunkt etter eget ønske.  Informasjon 

og gjennomgang av neste dags hendelser 

Lørdag: Etter frokost drar partiene ut i terrenget. Fellesmiddag i seks - syvtida. 

Instruktørene oppsummerer dagen 

Søndag: Etter frokost drar partiene ut i terrenget. Rydding av leilighet og avreise 

etterhvert som man kommer tilbake. 

De påmeldte vil få en mer detaljert agenda for samlingen når vi nærmer oss aktuell helg 

Eventuelle spørsmål sendes til Odd Valle på e-post: nemi2502@gmail.com 

 

Påmelding: sendes til Odd Valle på e-post: nemi2502@gmail.com innen 20. februar. Oppgi 

gjerne litt info om hunden(e), eksempelvis navn, alder, rase, kjønn, erfaring etc. 
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