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Aktivitetsplan for 2016
MÅNED
Januar

DATO
26.01.16

AKTIVITET
Årsmøte og styremøte

Mai

11.05.16

Mai

08.05.16

Foredrag med Anders Landin.
Tema: « Fra valp til ferdig fuglehund».
Landin har under sitt oppdrett av
strihåret Vorstehe avlet og ført fram en
rekke dobbeltchampioner. Gjentatte
ganger har han og hans hunder vunnet
"Riksprov" og "Fullbruksprov", både i
unghund- og eliteklassen. Anders er en
populær og erfaren instruktør og
holder kurs for jegere og jaktprøvedeltakere med stående fuglehunder.
Han har utgitt boken "Från valp til
färdig fågelhund" samt tre filmer om
kunsten å trene fuglehund. Det vil bli
mulighet til å kjøpe boken og dvd-er på
møtet.
Representantskapsmøte NISK

Juni

11 og 12 juni

DRESSURKURS DEL I

STED
Nordre
Lindeberg gård
Nordre
Lindeberg gård

TID
kl. 19.00
Kl. 19.00

Gardermoen
Solbakken,
Årnes

PÅMELDING/INFO
Kafeteria, hundeprat og loddsalg med
fine premier.
Ingen påmelding. Inngang kr 100,-.
Kafeteria og loddsalg.

Se www.nisk.no for mer informasjon
Annonseres
senere

Grunndressur med hovedfokus på
lineføring, sitt og innkalling.

Instruktører: Lene Moen og Cato
Jonassen. Grilling og hundeprat med
instruktørene lørdag kveld.
Priser:
Del I – Del III: kr. 2.000,Del II + Del III: kr. 1.200,Påmelding kan gjøres til
heidi.aandahl@vikenfiber.no

August

2 og 9 aug

DRESSURKURS DEL II
Trening på ro i oppflukt (støkktrening).
Duer vil bli brukt som provokasjon.

Kløfta

Annonseres
senere

August

23 og 30 aug

Skogbygda
(Togstad)

Annonseres
senere

Nov

06.11.16

DRESSURKURS DEL III
Kurset avholdes i de flotte terrengene
til Stian Aaserud på Togstad (Nes) hvor
hundene vil bli introdusert for den
ultimate provokasjonen (rapphøns og
fasaner).
Fasancup, avdelingens årlige
klubbmesterskap
Det er avtalt faste treningskvelder for
avdelingens medlemmer hos Stian
Aaserud på Togstad/Årnes i september
og oktober. Flotte områder som er godt
besatt med rapphøns og fasaner.

Skogbygda
(Togstad)
Togstad/Årnes

08:00

Sep - Okt
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TBA

Kurset holdes av jaktprøveprofilen
Knut Gunnar Sørlie. Det tas forbehold
om at endring av tid for gjennomføring
kan tilkomme.
Instruktør: Stian Aaserud og Cato
Jonassen. Sistnevnte er
jaktprøvedommer og en av Norges
mest erfarne og profilerte
hundeførere. Det tas forbehold om at
endringer av tid og sted kan tilkomme.
Påmelding til
heidi.aandahl@vikenfiber.no
Tidspunkt, påmelding og diverse annet
praktisk vil bli annonsert senere.

Side 2

Aktivitetsplan 2016

Side 3

