Fredag:
Ankomst. På fredag bruker vi ettermiddagen og kvelden til å installere oss, bli kjent med
hverandre og kanskje noe hundeprat.
Fredag kveld griller vi. Alle må ordne grillmat selv.

Lørdag:
Frokost fra kl 08.00
Lunsj kl 12.30
Middag kl 18.00
Melk, juice, te og kaffe serveres til frokost og lunsj. Til middag serveres vann - te og kaffe.
Oppstart aktiviteter kl 09.30 og 13.30 – avsluttes kl 16.30
.

Søndag:
Frokost fra kl 08.00
Lunsj kl 12.30
Melk, juice, te og kaffe serveres til frokost og lunsj.
Oppstart aktiviteter kl 10.00 – Treffet avsluttes med lunsj fra kl 12.30

Om aktivitetstilbudet:
Vi tenker å dele inn i følgende grupper.
Spor
- Kjersti Reksen
Agility
- Audun Kvamme
Hundeaktiviteter
- Berit Smaaland
Utstilling og Ringtrening (kun på lørdag) - Christian Vole
Tur og Treff
- Ingen gruppeleder, ”bare” på treff – være sosiale, gå tur
sammen, treffe nye mennesker, benytte områdene. Rett og slett
gjøre det som passer hver enkelt.

HUSK MASSE GODBITER TIL HUNDENE – og poser til ”brukte godbiter”
Som vi har sagt i invitasjonen ønsker vi å treffe andre hunder og mennesker med den samme
”hundegalskapen” vi har. Vi presser ingen til å være med på noe, så det å være med på
aktivitetene blir helt frivillig tilbud. Det skal også være muligheter for å være ”bare sosiale”
om man ønsker det.

OBS – OBS!
Vi kan tilby øyelysning på Frya, - lørdag 15. mai
Kjell Kongsengen er godkjent øyelyser, han har sagt seg villig til å komme til Frya på
lørdagen og gjennomføre øyelysninger.







Han kommer hvis det er minst 10 stk hunder påmeldt til øyelysning
Hundene må være påmeldt til øyelysning før treffet
Bindende påmelding sendes til berit@estugu.no eller htbergan@online.no
(innen 10. mai)
Kontant betaling til Kjell Kongsengen
Pris kr 600,Original stamtavle må medbringes.

Det er et ønske om at flere Islandske Fårehunder blir øyelyst. Øyelysning anbefales når
hunden er ca 1 år, 4 år og 7 år. For hunder som benyttes i avl bør det foreligge et godkjent
resultat som ikke er eldre enn et år ved paringstidspunktet.

