NORSKE REDNINGSHUNDER
HORDALAND DISTRIKT

Kvamskogen samlingen
20-22 januar 2017
Det er mange som har ønsket en samling på Kvamskogen med overnatting så her er den 
For første gang på mange år er vi klar for en samling på Kvamskogen med overnatting.
Vi har fått leie hytten til Fjellkameratene, denne ligger i begynnelsen av Mødalsveien så vi kan kjøre
frem til hytten. Det er 30 sengeplasser på hytten, jeg har ikke fått sjekket rominndelingen ennå men
får tatt en besiktigelse i romjulen. Det blir uansett flere på rommen.
Hunden får ligge i kjelleren eller gangen i hovedetasjen. Hundene må ligge i bur.
Det har vært spørsmål fra ettersøksekvipasjene om deltagelse og det er det åpent for, det er ikke helt
klart hvordan vi skal legge opp treningen til ettersøksekvipasjene men dette vil bli klart når vi ser
hvor mange som melder seg på.
Terminlisten vinter e har lagt opp til samtrening med Skipatruljen i Eikedalen og skredgruppen til
Røde kors.
Det bli hjemmelaget suppe på fredagen, så er menyen ganske klar til lørdag, kan bli svinesteik eller
kanskje en overraskelse.
Tørrmat og drikke tar den enkelte med seg selv.
Betaling og påmelding
Prisen for samlinga er:
450,- for hundeførere i Hordaland distrikt
650,- for medlemmer i Hordaland distrikt
1000,- for medlemmer fra andre distrikt

Påmelding til henning.jorgensen@wspgroup.no og betaling til NRH Hordaland Distrikt på
kontonr. 5296.05.01160 innen 28.12.16. Merk betalinga med” Treningssamling Kvamskogen
2017”. Medlemmer fra NRH Hordaland Distrikt har førsterett ved påmelding og betaling innen
4.1.17.
Eventuelt forfall må meldes snarest av hensyn til deltakarer som står på venteliste. En må regne
med et forfallsgebyr dersom en melder seg av samlinga etter påmeldingsfristen. Kravet faller
bort dersom forfallet er grunnet sykdom som er stadfestet av lege-/veterinærattest eller dersom
kursledelsen finn noen som kan overta plassen.
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Pakkeliste

Jervenduk til figurantbruk

-vest til hundeførar

-radio (dei som har)

eile helga

Oppmøte og program
Oppmøte blir fra klokka 18.00 og utover. Resten av programmet for helgen vert avtalt på felles
informasjonsmøte klokka 20.00.
Eventuelle spørsmål om samlingen kan sendes på mail til, henning.jorgensen@wspgroup.no ,
eller på telefon 909 89 601.

