VELKOMMEN TIL SOMMERKURS!
Takk så mye for påmeldingen. Vi gleder oss veldig til dette kurset og skal gjøre vårt beste for at både
du og hunden får en god opplevelse.
Kurset vil veksle mellom teori og praksis så ta med dere praktiske klær og skotøy.

Du trenger:


Lærkobbel/ledebånd (1,5m)



Godbiter - Vi skal bruke en del godbiter/ball for å øke hundens motivasjon under en del av
øvelsene.



Hundebur



Langline

Dette kan du kjøpe i vår nettbutikk og få utlevert når du kommer. Timeplan og kursmateriell mottar
du ved kursstart.

Sted:
Hovden Fjellstoge, 4755 Hovden .Telefon :37 93 95 43 Nettside: hovdenfjellstoge.no
Det ligger dyner og puter i hyttene. Du kan velge å ta med sengetøy selv eller leie dette (kr 120 pr
sett).

HUSK! Du må selv bestille overnattingen hos Hovden Fjellstoge!

Tidspunkt:
Kurset starter første kursdag kl 13.00 (oppmøte i resepsjonen på Hovden Fjellstoge uten hund).

Vi gleder oss til å møte dere.
Med vennlig hilsen

Jon G. Hov
Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.
Telefon: 99 39 66 21 E-post: kurs@fuglehundensverden.no

Vi på Hovden Fjellstoge er stolte samarbeidspartner til
Fuglehundens Verden og kan nå tilby kost og losji til
rabatert pris.
Tilbudet inkluderer:
Dag 1.
Ankomst
Aktivitet: Samling i gapahuken
Middag: Kjøttkaker med kålstuing, grønnsaker,
tyttebær og kokt potet
Dag 2.
Frokost med niste og termos
Middag: Indrefilet av svin med grønnsaker,
poteter og saus
Dag 3.
Frokost med niste og termos
Aktivitet: Hagleskyting (ikke inkludert i prisen)
Middag: Tronds Viltburger med
tyttebærdressing

Dag 4.
Frokost med niste og termos
Middag: 2-retters festmiddag
Aktivitet: Samling i gapahuken
Dag 5.
Frokost med niste og termos
Avreise
Priser:
Rom i delt hytte: 710,-/natt (utvask og
sengetøy kan bestilles i tillegg)
Rom i hovedbygg: 1015,-/natt
(sengetøy og utvask inkludert)

Pris for ledsager reduseres med 150,-/natt og barn har halv pris.
I tillegg inkluderer prisen: møtelokal, terrengleie og kaffe under hele kurset.
Ved overnatting annet sted tilkommer en avgift på 75;- per dag.

Ved reservasjon, oppgi rabattkode: FUGL
post@hovdenfjellstoge.no

