Velkommen til Retrieverklubbens Sommerleir 5-7 august!!!!
Familie og Rekrutteringskomiteen arrangerer Sommerleir for barn og unge i alder 10-18
år og deres retrievere på Bandira`s Hundesenter på Moelv.
Vi ønsker hjertlig velkommen til en helg med mye moro og samspill med hund i
forskjellige aktiviteter!

Program Retrieverklubbens
Sommerleir 2022:
Fredag:
Ankomst fra 16:00 hvor barna kan bruke tiden til å
sette opp telt og bli kjent. FORK vil være tilstede
fra 16:00.
18:00 er det pølsegrilling og velkommen!
Vi bruker fredags kveld til å bli kjent med leker og
annen moro. Kanskje dukker det opp en
overraskelse eller to også?
20:00 Vi går kveldstur med hundene og går retrieversti. Når dette er over begynner vi å
forberede oss for natten.
Det skal være stille og godnatt fra klokken 23. (Husk å lufte hunden din en siste gang
før du sovner)
For de som synes det er litt skummelt å sove borte er det noen våkne hele natten som
er skikkelig gode på å trøste. Det er lov å ringe hjem hele døgnet! Har du lyst til å ha
med mamma eller pappa på leir er det også helt ok :)

Lørdag:
08:00 Vekking med Trompetsalutt!!
Etter dette går vi morgentur med hundene og gir dem frokost.
09:00 frokost på Hundesenteret
10:00-12:00 Vi er klare for første aktivitet!
Lydighet med Stein Feragen
12:00 -13:00 Lunch på barna mens hundene hviler.
13:00 -15:00 Aktivitet nr 2

Rallylydighet med Stein Feragen
15:00-17:00 Frilek!
Her kan de som vil slappe av gjøre det, mens de som vil leke eller bade kan gjøre det
før vi samles til middag. Ikke glem at dere også har ansvar for hundene i denne tiden.
17:00 Middag
19:00 Vi samles rundt bålet til leker og konkurranser
21:00 vi går kveldstur med hundene og gir dem kveldsmat.
23:00 Stille og godnatt ( Husk å ta med hunden på en siste tissetur før du sovner)

Søndag:
08:00 Vekking med blokkfløytespill!
Etter dette går vi morgentur med hundene og gir dem frokost.
09:00 Frokost på hundesenteret
10:00 -11:00 klare for første aktivitet!
Utstillingstrening med Guro Brunsby og Wenche Rolland
11:00-12:00 Utstilling med premier. Dommer for dagen er Allan Tingsveit.
12:00-13:00 Lunch for barna mens hundene hviler
13:00 -15:00 klar for leirens siste aktivitet.
Jakttrening med Allan hvor vi avslutter med en liten konkurranse
15:00-16:00 Vi pakker sammen telt og alle tingene våre.
16:00 vi griller pølser og deler ut diplom til alle deltagere.
Avreise fra ca 17:30.
Takk for nå! Velkommen tilbake neste år!

Praktisk informasjon:
Hva må du ha med til deg selv:
Telt
Liggeunderlag
Sovepose
Lommelykt
Varme klær til sene bålkvelder
Regntøy
Gummistøvler
Joggesko
Badetøy
Håndkle
Toalettsaker
Solkrem
Ekstra skift (Husk man blir fort møkkete av å trene hund og tøyet må tåle litt)
Plaster
Lommepenger til kiosken ( maks 150,-)
Hva må du ha med til hunden:
Bånd/sele til turgåing
Mat og vannskål
Mat nok til hele helgen
Masse gode godbiter!
Retrieverkobbel
Utstillingsbånd ( har du ikke dette kan du låne av oss)
Ta med bur om du tror hunden vil rømme ut av teltet på natten.

Til foreldrene:
For at dette skal bli en fin sommerleir for alle, er vi avhengige av at hundene som blir
sendt på leir kommer overens med andre og har grunnleggende dressur. Dette for at
barna som skal på leir skal få føle mestring og knytte bånd til hunden. Vi forbeholder
oss retten til å kreve at en voksen er tilstede under leiren om vi oppfatter hunden som
for krevende for barnet å ha ansvar for alene. Hunder som viser aggressiv atferd vil bli
utvist fra leiren. Det vil evt være mulig for barnet å da låne en trygg hund av lederne.
Hunden skal være vaksinert og ved god helse både fysisk og psykisk. Ved påmelding vil
vi også ha reg.nr og fullt kennelnavn på hund lagt ved.
Det vil være helsepersonell tilstede under hele sommerleiren og vi har våkne
nattevakter som går jevnlig runder for å sjekke barn og hund. Ekvipasjene vil også bli
observert gjennom hele helgen og vi vil gi både barn og hund pauser utenom program

om vi anser dette som nødvendig. Dette av hensyn til både barn og hund.
Vi har null toleranse for mobbing. Dette vil bli slått ned på og i ytterste konsekvens
medføre bortvisning fra sommerleir. Her skal alle bli inkludert og alle kan ikke være best
i alt. Men alle er best i å være seg selv! Vi bruker heller energien på å motivere og heie
hverandre frem. Sammen er vi gode!

Sted for leiren:
Vi er så heldige å få avholde vår sommerleir på Badira`s Hundesenter på Moelv
Adresse :Vold Gård, Ringersakervegen 1320, 2390 Moelv
Les mer om Badira`s Hundesenter her:
Badirashundesenter.no

Påmelding og betalingsinfo:
Påmeldingsfrist til sommerleir: 15 juli
Betalingsfrist:20 juli
BINDENDE PÅMELDING!
Send påmelding på mail: fork@retrieverklubben.no
Vi vil ha følgende informasjon i påmeldingen:
Navn på barn:
Alder:
Nærmeste pårørende (2 stk)
Tlf nærmeste pårørende (2 stk)
Noen allergier vi må ta hensyn til:
Hva liker du best å gjøre med din hund? :
Er det noe annet vi trenger å vite om barnet :
Navn på hund og reg nr?
Rase på hund?
Har hunden grunnleggende dressur?
Kommer hunden på innkalling?
Hvordan er hunden med andre hunder?

Pris for leir:
500,- pr barn
Søskenrabatt 250,- fra barn nr 2.
Aldersgrense: 10 år
Kontonummer: 5010 07 12501
Merk innbetaling med : SOMMERLEIR og navn på deltager og hund

VI GLEDER OSS TIL EN SUPER HELG MED DERE!!!!

Guro, Wenche og Allan
Familie og Rekrutteringskomiteen

