
Trænings-weekend.  
Område 3  

 Rømø 2020 

Weekenden d. 27-28-29. 
marts 2020 



Lokation. 
Hotel Vadehavet 
Havnebyvej 150, 
Rømø 
Indkvartering i 
dobbeltværelser , 
 2 pers. pr. værelse.  
Hundene skal under 
kurset overnatte i bilen 
ellers koster det 150 kr. 
for at have hunden med 
på værelset. 
 
Medbring selv senge 
lindede.  
”Hund ”  
Hundefoder og udstyr. 
Tøj, udstyr til personlig 
hygiejne og håndklæder. 
Værelset afleveres i 
pæn stand, affald 
fjernes.   
 
Pris  pr. deltager! 
940 kr. 
Drikker vare købes til 
små priser.  
 

Max. antal deltagere  
50 HF   
10 instruktører.  
Så først til mølle. 

 Program. 
Fredag : 
Indkvartering fra 
 kl 15,30 – 17.15 
Holdmøde kl. 17.30 – 18.30 
Aftensmad kl 19.00 –  00.00 
Fælles hygge.  
 
Lørdag.  
Morgenmad / smøre madpakke til 
dig selv  kl 7.00 
Flag hejsning kl. 8.00 
Træning i terrænet  
til kl 16.30 – 17.00 
Instruktør møde.  
Kl. 17.15 – 17.45 
Aftensmad og fælles hygge.  
 Kl 19.00 – 00.00 
 
Søndag : 
Morgenmad kl 7.00 
Træning i terrænet  
fra kl 8.00 – 12.00 
Flaget stryges og frokost på 
hotel Vadehavet. 
Fælles afslutning og oprydning.   



HHva 

 

Hvad består kurset af.  
 

• Kurset vil bestå af PH-arbejde fra hvalpe til vinderhund, hvor fokus 
individuelt vil være problemløsning, indlæring, grundtræning, samt  

      ” at tænke ud af boksen” i de forskellige øvelser i PH-programmet.  
• Inddeling.  

• Hvalpe fra 16 uger – til ca. 1 år. 
• Begynder hunde /ikke kårede 
• Kåringsklar  
• Kåringsklar / Unghund 
•  PKV hunde.   
    

Tilmelding skal ske samlet fra hver klub til områdekassereren. 
Senest d. 3 feb. 2020.  
MEN GERNE FØR . HUSK DET ER FØRST TIL MØLLE MAX. 50 HF. 
  
Betaling: En samlet indbetaling ( for alle deltagere pr klub.) til 
Frøs Herred Sparekasse, Konto : 9737 2893584.  
 
Udfyld tilmeldings skema og send / aflever den til din formand. Så du kommer 
på det rigtig hold.  
 
Formanden sender så skema til : Connie M Birk . 
Mail : rigtighund@bbsyd.dk  
 
Vi ses.  
På bestyrelsens vegne. 
 
Connie M Birk. 
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Stemnings billeder fra 2019 


