Kære hundefører
Du inviteres hermed til hundetræningsweekend.
Som et forsøg på at gøre noget nyt i Randers politihundeforening arrangerer vi i år
en Hundetræningsweekend.
Weekenden er for alle medlemmer i klubben fra hvalp til seniorhund.
Der trænes på alle niveauer og ambitioner og vi træner i grupper og hjælper alle
hinanden dvs. at der som udgangspunkt ikke er instruktør tilstede hele tiden, da de
også skal have en chance for at træne hund.
Og det er alletiders mulighed for at mødes på tværs af de forskellige hold og se
noget inspirerende hundetræning og få hygget med et godt grin og en hundesnak.
Vi har valgt et fantastisk naturområde ved vesterhavet omkring Nissumfjord, hvor vi
har booket træningarealer i 2 skove og hvor vi samtidigt har tæt adgang til klitterne
og havet.
Adressen er:
NISSUM FJORD CAMPING
Klitvej 16
6990 Ulfborg
Dato er fredag d. 27 okt. til d. søndag d. 29 okt.
Vi overnatter 3 personer i hver hytte hvor hver har egen værelse eller hems, der er
ikke toilet i allehytter, så det er fordeling efter ”først til mølle princip”
Man kan også vælge at overnatte i egen campingvogn.
http://www.nissumfjordcamping.dk/ferie-hytter
Aftensmad får vi fra den lokale kro.
Morgenmad og frokost/madpakker sørger klubben for indkøb.
Vi har øl og vand med fra klubben som kan købes, ellers må du selv medbringe efter
lyst og behov.
Program for weekenden ser således ud:
Fredag d. 27.10
Kl. 16.00 Står hytterne klar og det er muligt at tjekke ind,
Kl. 18.00 Velkomst i Udestuen
Kl. 19.00 Aftensmad i udestuen, herefter en briefing af træningen for lørdag
Lørdag d. 28.10
Kl. 8.00 Morgen mad i udestuen– og madpakke til frokosten
Kl. 9.00 Afgang til skoven
K. 15-16.00 Kaffe i udestuen
Kl. 18.00 aftensmad i udestuen – Briefing for søndagens træning
Kl. 20.00 aftenes gæst
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Sørdag d. 29.10
Kl. 8.00 Morgen mad i udestuen – og madpakke til frokosten
Kl. 9.00 afgang til skoven
Kl 14.00 Oprydning og rengøring af hytter(kan evt. ordnes inden afgang efter
morgenmaden)
K. 14.30 Kaffe i udestuen og evaluering
Med ret til ændringer.
Pris for træningsweekend:
Inkluderer mad og overnatning.
Overnatning alm. hytte.
Pris 1 .person kr. 725,For de som gerne vil have hund med i hytten er der mulighed for at overnatte i nogle
små og mere
primitive ”troldehytter”
Pris 1. person kr. 850,Pris pr/par kr. 1.250,- Overnatning foregår i værelser m. dobbeltseng/køjeseng eller
hvis ønsket i
en ”troldehytte”
Tilkøb af slut rengøring hvis dette ønskes pr. hytte kr. 350,- afregnes ved udtjekning
Tilmelding senest d. 1 oktober via hjemmesiden:
http://randersph.dk/kun-for-medlemmer/tilmelding-traeningsweekend/
Tilmelding er bindende
Ved spørgsmål kontakt Tina på mail: tina@randersph.dk
Mange hilsen Randers PH
Aktivitetsudvalget
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