Program NAMK’s Høstsamling Sjodalen Hyttetun og Camping 18-20. september 2020
Fredag 18. september
Kl 21:00 Oppmøte i Gammen Bar/Ute i friluft for velkomst og informasjon.
Kl 23:00 Alle hunder skal være lagt inn for kvelden
Lørdag 19. september
Kl 08:30 Innveiing for kløvtest – Gull, Sølv og Bronse
Kl 09:00 Avmarsj fellestur / kløv test.
De som vil gå sin egen tur eller følge andre aktiviteter gjør selvfølgelig det.
Ca. Kl 13.00 etter fellestur / kløvtest fyrer vi opp bålpannen og byr på grillpølser ute.
Ca. Kl 14:00-17:50 Tess Erngren hundeinstruktør og hundepsykolog holder foredrag for oss om
Hundens behov og språk.
Tess Erngren vil også ta for seg emnet problemadferd oppdelt i grupper etter problem.
Du kan lese om Tess Erngren her : https://gooddog.no/tess-erngren/
Kl 18:00 Medlemsmøte
Kl 19:00 Fellesmiddag med påfølgende loddsalg og påmelding til søndagens Barmarksløp.
Pris Barmarksløp kr 50 (Vippses eller betales i kontanter)
Ta gjerne med en liten gave / premie til lotteriet
Kl 23:00 Alle hunder skal være lagt inn for kvelden
Dere som vil ta en kløvtest får tilsendt og må fylle ut påmeldingskjema. Hvis dere ikke mottar mail med
dette skjemaet send oss en påminnelse på mail til aktivitet@namk.no
Kløvtesten koster kr 50 ,På lørdagen vil også Troll Hundefôr & Utstyr holde åpent utsalg av sine produkter. Det vil være flott
mulighet for å teste ut kickbiker, vogner og annet utstyr. Se deres hjemmeside for nærmere info.
https://www.troll-hundefor.no/

Søndag 20. september
Kl 08:30 Innveiing og avgang for Kløvtest Gull
Kl 09:30 Rallylydighet fremvisning og info rundt denne aktiviteten med en Malamute.
Kl 10:30 Start Barmarksløp, lengde ca 2km.
Ca. Kl 12:00 Samling i Gammen Bar/ute i friluft for utdeling av diplomer, trekning av hovedpremie m.m.
NB. For å være med i trekningen av hovedpremie må man være medlem av NAMK
Vi i aktivitetskomiteen takker på vegna av NAMK for hyggelig samvær og fremmøte, og vi ønsker alle
en behagelig og sikker hjemreise!

