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FJÄLLTRÄNING
Funäsdalen/Mittådalen 18-20 augusti 2017
2

SDPK anordnar träning i Funäsfjällen under dagarna innan själva jakten. Då är riporna ofta
ostörda och trycker bättre, vädret är milt och vi och hundarna behöver komma igång inför
jaktsäsongen. Ett utmärkt tillfälle alltså att ge din hund fjällerfarenhet och att själv få
vägledning i hur man för sin hund på fjäll. Alla hundar, från unghund och uppåt, är välkomna.
Instruktör och guide under dagarna är Elisabeth Gilek.
Träningen innebär att vi går ut 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
250 kr per dag. Du kan vara med på så många eller få dagar du vill. Har man två hundar,
men varvar hund betalar man fullt pris för varje. Max 12 ekipage per dag.
Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, men betalar 200 kr extra för hela kursen oavsett
antal dagar. Maila förfrågan.
Boende
Bokas själv. Se till att boka i tid!
Röstbergets stugby, www.rosteberget.se. Trevliga fjällstugor. Samlingsplats utanför varje dag.
Funäs Ski Lodge, www.funasskilodge.com. Lägenheter ca. 1 km från samlingsplatsen.
Funäsdalen Berg & Hotell, www.funasdalenberghotell.se nere i byn. Hotell- och
vandrarhemsstandard.
Gemensam middag
På lördag den 19 augusti är det gemensam middag hemma hos Elisabeth och Jack på
Röstberget i Funäsdalen. Föranmälan. Betalas på plats. 250 kr per person inklusive allt.
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.
Anmälan och betalning senast den 30 juli. Ange hund/hundar, vilka dagar ni vill delta, samt
hur många ni blir på middagen.
Frågor och anmälan till elisabeth@drentklubben.se
Betalning för träningen till BG 876-2023 PG 644 557-1, märk betalningen med ditt namn och ”fjällträning”.
Svenska Drentsche Patrijshondklubben, IBAN SE7395000099603406445571, BIC NDEASESS

VARMT VÄLKOMNA!

