
Pris m/overnatting:
Voksne kr. 150,- Barn kr. 100,- Familie kr. 400,-

(Vi har plass til oppsetting av telt og parkering for bobil eller campingvogn.)

Pris u/overnatting:
Voksne kr. 100,- Barn kr. 75,-

NB!! Vi har begrenset plass til bobiler og campingvogn. Ta kontakt på mobil 
922 24 556 (Kurt) for å holde av en plass. Første mann til mølla   ☺☺☺☺  .   

Vi vil også i år arrangere PWD sommerleker. Etter sommerlekene 
vil det bli grilling og kos. Husk å ta med grillmat. Det er mulighet 
til bading både for hund og eier. Etter frokost på søndag vil det bli 
tur i skogen eller bading for de som ikke kan være med på tur. 

Påmelding skjer ved at du betaler inn beløpet til kontonr.: 1503.12.52013 
innen 24. juni. Merk innbetalingen med antall som kommer og navn.
Alle som skal være med må melde seg på. 
Det er mulighet å betale på stedet men da må vi få beskjed om dette på forhånd.

Gjør klart for årets sommertreff



PWD's sommerleker 2011

Vinneren vil bære tittelen "PWD's Sommerlek Vinner 2011" 
med pokal. 2. og 3. plass vil også få pokal.

Valper fra og med 4 mnd t.o.m. 8 mnd vil delta i egen klasse og få 
"PWD's Sommerlek Vinner 2011, valp"

Her vil også 2. og 3. plass få pokal.

Konkurransene består av 6 deler.
NB!! Oppsettet kan være litt annerledes enn sist!! 

Del 1 
  

"Musikalske stoler" 

Noen stoler vil bli satt i midten av en 
ring. På utsiden av ringen vil det være 
flere kjegler som en må gå rundt. Når 
musikken stopper må en stoppe ved 
siden av nærmeste kjegle, sette hunden 
fra seg i sittende posisjon og løpe og 
finne en stol og sette seg.

Del 2
 

Hinderløype
Løypen består av 

• 2 hopp 
• slalomløype 
• 2 tunnel 
• hjul. 

Del 3
 

Rallylydighet 
Dette går ut på at du får 4 skilt. Skiltene 
forklarer hva som skal gjøres. F. eks. få 
hunden til å sitte og dekke og fører går 
rundt hunden. Deretter fortsettes det til 
neste skilt. Alle skilter fra klasse 1. Sjekk 
på NRL sine sider.

Del 4
 

Dekk med forstyrrelser
Hunden blir kommandert til å dekke på 
en oppmerket plass. Handleren går bort 
fra hunden. Det vil komme flere 
forstyrrelser mellom dem. Handleren kan 
vise "bli" tegn og/eller med ord.

Del 5
 

Finn yndlingsleken.
Alle må ta med seg en leke/gjenstand 
som hunden liker veldig godt. Denne 
legges i en haug med andre gjenstander. 
Hunden sendes ut for å finne sin egen 
leke i haugen.

Del 6
 

Innkalling med forstyrrelser
Handler setter hunden fra seg på et 
punkt. Går selv til et annet punkt. 
Mellom handler og hund ligger det leker 
og mat i veien. Hunden kalles inn og skal 
ikke røre noe av det som ligger på 
bakken.


