Velkommen til Wachtelhundtreff
Holu Fjellstue, Ål i Hallingdal
1-3 juni 2018

Holu Fjellstue er et sted som innbyr til friluftsliv og aktivitet. Holu ligger i fantastisk
flotte og naturskjønne omgivelser like ved Ål sentrum, og består av flere
forskjellige bygninger, blant annet et hovedhus med 29 rom med 2 til 4 senger i
hver. Nesten alle rom har eget bad. Innvendig er det gjort betydelige investeringer
de siste årene.
Inne er det en romslig stue med gode sitteplasser og peisvarme. I tillegg er det et
«loftstue» med plass til mange. Utenfor storstuen er det balkong rundt store deler
av bygget. Matsalen ligger i tilknytning til stue og storkjøkken.
Rundt Holu er det et utrolig turterreng med utallige muligheter, og om vinteren er
det milevis med skiløyper rett utenfor døren. Inne er det blant annet trimrom og
fellesarealer som kan brukes til både kursing og sosialt samvær.

Program:

Fredag:
Dørene er åpne fra kl 15.00

-

Grilling fra kl 18.00
- Ta med grillmat.
Klubben holder salat, potetsalat, dressing ketchup/sennep og kaffe
-

Salg av klubbartikler og hundeutstyr
Sosialt samvær resten av kvelden.

Lørdag:
Frokost:
Alle ordner frokost selv.
Blodsporprøver fra kl 09.00
Familieaktiviteter for de som ikke går prøve.

Grilling fra kl 18.00
-Ta med grillmat
- Klubben holder salat, potetsalat, dressing ketchup/sennep og kaffe
-Loddsalg
-Premiering
- Salg av klubbartikler og hundeutstyr
- Sosialt samvær resten av kvelden
Søndag:
Hjemreisedag
Alle vasker ut av hvert sitt rom før avreise.

Pris:
800kr pr rom (Tilgjengelig 2 og 4 mannsrom) for hele helgen
Dekker også felles grilltilbehør fredag og lørdag.
Husk sengetøy
Håndkle
Egen mat og drikke

Påmelding:
Navn:
Navn på reisefølge:
2 mannsrom (sett kryss)
4 mannsrom (sett kryss)
Blodsporprøve (kr 450,-)
Navn på hund
Reg.nr hund
Navn på fører

Skjema sendes til wachtelhundklubben@outlook.com
Betaling til kontonr 1201.03.05029
Bindende påmelding, du er påmeldt når du har betalt.
Påmeldingsfrist søndag 27 mai.
Er det noen som har lyst til å hjelpe til med å legge blodspor fredag ettermiddag/kveld eller bake
en kake, send oss en mail.
Vi håper å treffe mange kjente og nye Wachtelhundeiere og hunder på treffet.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Norsk Wachtelhundklubb

