Aktivitetshelg
för medlemmar i
Basset Artesien Normandklubben 13-14 juli 2019
_____________________________
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Reftele, SMÅLAND
(sydvästra delen av Jönköpings län)
_____________________________

ANMÄLAN
SENAST DEN
24 JUNI

En helg för hela familjen!
Lördag den 13 juli, klockan 09.00-17.00
Under dagen får vi lära oss om viltspår, eftersök och allmänlydnad för jakthundar. Teori och praktik
varvas under ledning av viltspår- och lydnadsinstruktörerna Fredrik Svensson och Anders Schönborg.
Gemensam middag på Stora Segerstad klockan 19.00 (bokas i samband med anmälan).

Söndag den 14 juli, klockan 08.30-13.30
Dagen inleds med morgonpromenad tillsammans med hundarna. Därefter tränar vi på att visa våra
hundar (praktisk ringträning) inför hundutställning. Vi får även inblick i hur det går till att starta på
viltspårprov och drevprov, detta under ledning av instruktörerna Fredrik Svensson, även ordförande i
Svenska Eftersöksföreningen och Anders Schönborg, drevprovsdomare i Svenska Bassetklubben.
Instruktörerna står till vårt förfogande även på eftermiddagen, för dem som vill stanna och träna
mera viltspår.
Kostnad:
250 kr per deltagare (klubbmedlem) som önskar medverka med hund i aktiviteterna.
Om du saknar medlemskap i BANK tecknas detta lättast på klubbens hemsida: www.bassetartesienklubben.se
Vid frågor om medlemskap, kontakta klubbens kassör Ulf Bergstrand uffe.bergstrand@gmail.com
Medföljande familjemedlemmar medverkar givetvis kostnadsfritt, utan krav på medlemskap!
Känner du någon som är nyfiken på vår ras? Tipsa dem gärna om att göra ett besök under aktivitetshelgen!
Boka de måltider du önskar i samband med anmälan:
Fika- och lunchpaket, 225 kr/vuxen (halva priset för barn upp till 12 år)
Inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika på lördagen samt förmiddagsfika och lunch på söndagen
Gemensam middag på lördagskvällen, på Stora Segerstad: 150 kr/vuxen (125 kr/barn upp till 12 år)
För dem som kommer till Stora Segerstad redan på fredagen finns möjlighet att äta en gemensam middag till
självkostnadspris på Bredaryds Wärdshus.
Boende, uppställning av husvagn/husbil
Boende med frukostbuffé kan bokas i samband med anmälan (se baksidan).
Uppställningsplats för husvagn eller husbil finns för 100 kr/natt (inklusive tillgång till dusch och toalett, önskas
frukostbuffé kan detta förbokas i samband med anmälan för 60 kr/frukost, halva priset för barn upp till 12 år).

TIPS! Passa på att göra något trevligt i anslutning till aktivitetshelgen, t.ex. ett besök på nöjesparken
High Chaparral, ett besök i nationalparken Store Mosse eller ett shoppingbesök i Ullared!
Medan ni roar er ser vi till att era hundar har det bra i Stora Segerstads hundstall med tillhörande
rastgårdar (gäller fredagen den 12 juli, givetvis kostnadsfritt)!

Förslag på boende
Vid Stora Segerstad bor du i en vacker miljö med fridfullt läge. På gården pågår verksamhet hela sommaren.
Den som vill kan få träffa lantbruksdjuren och se mjölkningen och maskiner i arbete eller prova agility med sin
hund på Stora Segerstads egen agilitybana!
Utanför dörren väntar naturen med härliga promenadvägar, skogar och åkrar, men också stora gräsplaner för
lek och spel och lummiga trädgårdar. Varje morgon serveras en god frukostbuffé med yoghurt, fil, juice, ägg,
bröd, pålägg, te och nybryggt kaffe.
Rum med egen dusch och toalett, inklusive frukostbuffé och avresestäd (hundar på rummet är tillåtet)
Typ av boende
1 natt (13-14 juli)
2 nätter (12-14 juli)
2-bäddsrum (finns 10 stycken)
535 kr/person
945 kr/person
1-bäddsrum (finns 10 stycken)
760 kr/person
1270 kr/person
Rum med gemensamt utrymme för dusch och toalett, inklusive frukostbuffé och avresestäd (hundar på rummet är tillåtet)
Typ av boende
1 natt (13-14 juli)
2 nätter (12-14 juli)
Dubbelrum/Familjerum
435 kr/person
745 kr/person
Medtag egna lakan/sängkläder och handduk! Samt sovplats till hunden.
Ovanstående priser gäller för vuxna. Lägre pris gäller för barn (meddela barnens ålder vid bokning för rätt pris)
Barnsäng/Spjälsäng finns att låna!

ANMÄLAN
SENAST DEN
24 JUNI

Frågor och anmälan/bokning tas emot av Malin Thestrup: thestrup@bolmso.se
Maila din anmälan (samt ev. bokning av kost och logi) senast den 24 juni.
-Ange namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, epostadress) på den/de medlemmar som vill medverka med
hund på helgens aktiviteter, samt medföljande familjemedlemmars namn, även medföljande barns ålder.
-Ange även om du önskar boka måltider (ange ev. behov av specialkost), samt vilken typ av boende och antal
övernattningar som du eventuellt önskar boka (gäller även dig med husvagn/husbil).
-Meddela även om du önskar medverka vid middagen på fredagskvällen (till självkostnadspris), samt om du
önskar plats till din hund i Stora Segerstads hundstall under fredagen.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Basset Artesien Normand-klubben!
Bengt-Olof Svensson, Janneke Plomp, Berit Roos, Ulf Bergstrand,
Malin Thestrup, Roland Andersson och Mats Hellstenius

