Skandinavisk samling for Irsk Rød og Hvit Setter på Hjerkinn

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen
og ”US” Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge
31. juli – 2. august 2009.

Helgen 31. juli – 2. august 2009 inviteres alle Irsk Rød og Hvit
Settere med familie i Skandinavia til treningssamling på høyfjellet
hos Elin Wittussen og ”US” Kennel & Camp på Hjerkinn.
Her blir det dressurtrening, duetrening (stand/støkk), lederskap,
apport-trening, hund-sau og trening i fjellet med dispensasjon fra
båndtvang. Treningen legges opp etter hver enkelt hunds behov, så
langt det lar seg gjøre.
Her er det hjelp å få uansett hvilket grunnlag du har!
Om kveldene blir det teori og sosialt samvær med god mat og
drikke for liten og stor. Samlingene hos Elin er meget populær i
fuglehundmiljøet og kan trygt anbefales, uansett nivå.

Elin Wittussen og hennes ”US” Kennel & Camp holder til på Hjerkinn
på Dovrefjell som er Norges nasjonalfjell. Dette er regnet som
fuglehundsportens mekka hvor blant annet Kongsvold-prøvene og
NM Høyfjell avholdes, med svært god rypebestand og fantastisk natur

Her finnes en praktisk talt intakt høyfjellsfauna med blant annet
villrein, jerv, fjellrev og kongeørn, omkranset av majestetiske
landemerker som for eksempel Snøhetta (2286 moh). Ja til og med
moskus kan vi treffe på her.

Program for samlingen:
Fredag 31. juli:
Oppmøte ved grillen utenfor Hjerkinnhus Hotell hvor vi bor like ved ”US” Kennel &
Camp på Hjerkinn fredag kveld. Grillen tennes ca. kl 19, husk å ta med den
grillmaten du liker. Bakte poteter og salat holder Elin. Informasjon om helgens
muligheter, deltakernes forventninger til hva en ønsker å oppnå med helgen, teoriprat
med Elin og instruktørene om dressur, informasjon fra SIROVS etc. Vi griller, koser
oss og blir bedre kjent.

Lørdag 1. august:
Lørdag morgen starter vi opp kl 8
utenfor Hjerkinnhus med Elin. Hun
instruerer om jaktdressur, herunder
sitt, dekk, innkalling, apport,
appelltrening osv. Det vil også bli
fokus på vårt lederskap i forhold til
hunden. Deretter blir det inndeling i
grupper med svært praktisk trening på
ovenfor nevnte momenter.

Etter lunsj lørdag fortsetter praktisk trening i grupper, med rullering på følgende
aktiviteter: Duetrening , hund-sau (mulighet for sauerenhetsbevis) og trening på
føring på hund i rypefjellet. Kanskje også muligheter for apportbevis. Vi holder på
med hundene til ca. kl. 17.

Grillen tennes til felles middag kl 19 lørdags kveld, ta med grillmat og drikke.
I forbindelse med middagen vil dagens instruktører oppsummere dagens inntrykk.
Videre er det muligheter for å komme med ønsker om aktiviteter for søndagen, etter
hva hver enkelt ønsker å trene mer på. På denne måten får alle optimalt utbytte av
samlingen. Sosialt samvær med god mat og drikke utover kvelden.

Søndag 2. august:
Oppmøte søndag morgen kl 8 utenfor Hjerkinnhus med Elin.
Programmet for søndagen baseres på deltakernes individuelle ønsker, vi deler oss i
grupper ved behov. Lunsj ca. kl. 12. Treningen fortsetter etter lunsj.
Samlingen avsluttes med oppsummering kl 15.30

Praktisk info:
Samlingen egner seg for hele familien, en tur til Hjerkinn på Dovrefjell er en
opplevelse for liten og stor. Og med dispensasjon fra båndtvangen og en av
Norges dyktigste jakthundinstruktører, er dette noe alle våre 4-beinte venner
har godt av på denne tiden av året.
Hjerkinn ligger ved E6 ca midt i Norge, og er dermed et praktisk sted for det
skandinaviske rød/hvit miljøet å samles. Kjøretid fra Karlstad er knappe 6
timer, fra Oslo ca 5 timer og fra Bergen ca 7 timer. Kommer du helt nordfra tar
det litt lenger tid, men dette er tross alt vår nordligste samling hittil.
Søk på Hjerkinn, Dovre i maps.google.com for veibeskrivelse fra der du bor.
For øvrig er det et yrende fuglehund-miljø på Hjerkinn, her er mye å ta seg til
både før og etter samlingen. For eksempel er Folldal-utstillingen like i
nærheten helgen før, den 25. – 26. juli. Dovrefjell er verdt et besøk i seg selv.

Påmelding til:

Overnatting:
Vi bor på nye Hjerkinnhus Hotell, som inntil nylig var en forsvarskaserne. Nå
er det overtatt av blant annet ”US” Kennel & Camp, og her tilbys meget
rimelig overnatting m/hund. Dette er base for samlingen.
Bestill overnatting hos Hjerkinnhus Hotell på telefon (+47) 92 62 99 42 eller
(+47) 61 21 51 00.

Kontaktperson og påmelding:
Kontakt:
E-mail:
Telefon:
Kursavgift:

Thomas Ottesen
thomas.ottesen@broadpark.no
(+47) 90 98 14 14
kr 2000 som dekker trening og instruksjon per hundefører.
Betales ved oppmøte.
Påmeldingsfrist: 1. juni 2009 / Snarest. Husk å reservere overnatting på
Hjerkinnhus!

