INFOSKRIV
DELTAKERE SOMMERCAMP I NORD-GUDBRANDSDAL
•

Kontaktperson for spørsmål og henvendelser under arrangementet vil være
Endre Amundgård. Mob: 48882480.

•

Tidsrom: 7-10 Juli.
Torsdag oppmøte og kurs fra 09.00 – 17.00. NB!!! Viktig at alle møter presis kl 09.00. for
informasjon.
Fredag og lørdag - kurs fra 09.00 – 16.00.
Søndag – Distriktsprøve. Kl1 og kl 3. Start kl. 09.00.

•

Oppmøtested Alle deltakere møter kl.09.00. Kjør til Vestsidevegen 254, 2665 Lesja og
kjør inn på jordet ved garasje/uthuset.

•
•

Sau – Det vil bli benytta sau som er vant med trening fra ulike besetninger.
Deltakere. Det er kun arrangør, deltakere med eventuell ledsager og instruktører som har
anledning til å være på henviste kurssteder og oppmøtested.

•

Overnatting/Camping. Dette må den enkelte deltaker ordne sjøl. Av hensyn til
arrangementet og ny mark har arrangør ikke mulighet til å tilby parkering av bobil eller
campingvogn. Arrangør håper alle har fått info om aktuelle overnattingssteder. Om ikke ta
kontakt.

•

Grupper: Arrangør fordeler deltakere i grupper og nivå basert på den informasjon vi har
mottatt. Grupper og instruktør blir kunngjort på oppmøtedagen.

•

Sosiale samlinger vil skje på samme sted som oppmøte første dag. Oppmøte kl. 18.00. alle
dager.
o Torsdag ettermiddag serverer laget lapskaus.
o Fredag ettermiddag blir det enkel grillmat med tilbehør.
o Lørdag ettermiddag blir det enkel grillmat med tilbehør
Arrangør ordner telt, men den enkelte må ta med noe å sitte på og det man selv
ønsker å drikke utover saft og mineralvann.

•

Gjeterhundprøve: Prøveavgift kr 300,- må betales før start til kontonummer
20856342264 eller Vipps: 579777. Maks en hund pr deltaker. De som deltar alle dager vil bli
prioritert dersom ytterligere begrensning må innføres. Mer om prøva under arrangementet.

Medlemsnummer i NSG må oppgis ved påmelding til gjeterhund prøve.

Arrangør ønsker alle hjertelig velkomne og håper alle får en minnerik og flott
opplevelse.

