HOFFELÄGER 13/5-17/5 2015
ETT LITET INFORMATIONSHÄFTE SOM FÖRHOPPNINGSVIS GER SVAR
PÅ ALLA FRÅGOR

VÄLKOMNA

PROGRAM
ONSDAG 13/5
16:00

Incheckning

19:30

Fika med introduktion av lägerledning samt genomgång av
diverse förhållningssätt under lägervistelsen

20:00

Samling i respektive grupp för genomgång av kommande dagars
träning samt presentation av instruktör samt deltagare

21:00

Hopp och lek.

TORSDAG 14/5
07:30

Frukost

08:30

Samling i respektive grupp. Träning till max 17:00

18:00

Middag

19:30

Medlemsmöte

20:00

Försäljning av Hoffeprylar.

21:00

Mingel
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FREDAG 15/5
07:30

Frukost

08:30

Samling i respektive grupp. Träning till max 17:00

18:00

Middag

18:30

”Styrelsemöte”

20:00

Hofferace* nere vid husvagnscampingen. (Prisutdelning sker efter
avslutat race). Om vädret tillåter avslutar vi med korvgrillning.

LÖRDAG 16/5
07:30

Frukost

08:30

Samling i respektive grupp. Träning till max 17:00

18:00

Middag

19:00

Lydnadstävling* nere vid husvagnscampingen. (Prisutdelning sker
efter avslutad tävling)

SÖNDAG 17/5
07:30

Frukost.
Nyckel till rummen lämnas i stora salen innan träningen börjar

08:30

Samling i respektive grupp. Träning till max 12:00

12:30

Avslutningslunch på Halens restaurang

13:00

Avtakning av instruktörer m.m. Inlämning av utvärderingar.

*förklaring till hofferace och lydnadstävlingen finns på sidan 5
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KURSINRIKTNINGAR SAMT VÅRA
INSTRUKTÖRER
SPÅR + BRUKSLYDNAD

SPÅR + BRUKSLYDNAD

Eva Jeansson
070-926 27 47

Monica Henriksson
070-333 71 56

TÄVLINGS-/BRUKSLYDNAD

BRUKSLYDNAD

Karin Haglund
073-987 05 76

Tina Jonsson
070-294 79 16

SÖK + BRUKSLYDNAD

KUL I SKOGEN

Christer Danielsson
070-175 54 26

Katarina Wetterlöf
070-940 18 33
Fredrik Lövgren
070-471 27 40

LÄGERANSVARIGA
Tobias Hedlund
072-200 68 71

Fredrik Lövgren
070-471 27 40

Lägg gärna in instruktörens nummer, det kan vara bra om ni av någon anledning
skulle tappa bort varandra under någon av dagarna.
Till oss lägeransvariga kan man vända sig till med alla typer av frågor.
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DAGLIGA RUTINER
-

Även i år tar vi med lunchen till våra träningsplatser. Utse någon i din
grupp som hämtar lunch-paket i restaurangen varje morgon.

-

Varje grupp skall ha någon som varje morgon kokar kaffe till de andra i
gruppen. Detta bestämmer ni gemensamt när ni träffas i respektive
grupp. Det behöver givetvis inte vara samma person/ personer varje dag.
Kaffe och kaffekokare finns i köket uppe på friluftsgården. Här kommer
även att finnas en påse med frukt och kaka att ta med ut i skogen/
träningsplanen.

-

Glöm inte att placera ut era termosar vid respektive grupps skylt, på
borden i lilla samlingsalen utanför köket på friluftsgården. Detta görs
förslagsvis på kvällen innan så att ingen termos blir missad

-

All eventuell ny/ändrad information gällande tid, plats, aktivitet mm
finns skrivet på White-boarden i samlingsrummet.

-

Ta ner alla snitslar från skogen, och plocka med skräpet.

-

Kartor över alla områden finns hos instruktörerna.

-

För låsning av förläggningen på morgonen ansvarar XXXXXXXXX

NÅGRA SMÅ ORDNINGSREGLER
-

Om vi sitter på altanen efter kl. 22.00 – tänk på att det finns många
övriga campinggäster som kanske vill sova.

-

Givetvis håller vi våra hundar kopplade och plockar upp efter dem.

-

Alla hundar är givetvis välkomna på rummet men tänk på följande:
Hundar transporteras in till rummen via de yttre ingångarna i slutet på
resp. korridor. (Får ej vistas i gemensamma utrymmen)
Tänk på att skydda tomma sängar med lakan el. liknande.
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SISTA DAGEN 
-

Grovstädningen av förläggningen ska vara klar innan träningen början på
söndag. Var och en ansvarar för sitt eget rum, återställ sängarna som de
var vid ankomst. De gemensamma utrymmena hjälps vi åt med. Sopor,
glas och burkar sorteras och slängs i soporna (till vänster om entrén vid
förläggningen.)

-

Rumsnycklarna lämnas till Anneli Sandström efter utförd grovstädning,
söndag morgon. Anneli sitter i stora salen.

-

I samband med sista lunchen så kommer prisutdelning i Hofferacet samt
lydnadstävling ske. Ni kommer även få en utvärderingsblankett som det
är viktigt att så många som möjligt fyller i och lämnar in. Allt för att lägret
skall kunna bli så bra som möjligt år för år.

KVÄLLSAKTIVITETER
Anmälan till Hoffe-race, fredag kväll och lydnadstävling, lördag kväll, sker i
samlingsrummet, på blädderblocket, senast 30 min innan start.
Hofferace: Hunden hålls fast i halsbandet av någon annan än föraren. Föraren
eller om ni vill vara flera, springer en sträcka och tjoar och kallar så högt ni vill på
er hund. När ni passerar en flagga så släpps hunden. Ni fortsätter en liten bit till
och där kommer hunden i fatt er. Tiden på hunden tas mellan två flaggor.
Snabbaste hunden vinner. Racet avgörs nere vi husvagnscampingen.
Utförliga instruktioner ges givetvis på plats för er som inte deltagit innan.
Valpar < 9 månader tävlar för sig själva.
Lydnadstävling: Lydnadstävlingen genomförs enligt klass 1 utan hopp. Alla får vara
med oavsett tidigare meriter. Vid platsläggning får man vara så nära hunden man
känner att man vill. Poäng ges efter avstånd från hunden. Tävlingen avgörs vid
husvagnscampingen. Domare: XX TL: XX
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GLÖM FRAMFÖRALLT INTE
-

-

-

Termos för att kunna ta med kaffe eller Te med ut till träningsplatsen.
Märk den gärna med namn i form av en bit maskeringstejp.
Termosmugg. Vi vill undvika att använda en massa engångskoppar m.m.
Sittunderlag eller en stol att sitta på ute på träningsplatsen när ni fikar.
Kamera är mycket önskvärt att ni tar med er och använder under
dagarna. Bilderna skall sedan, om ni vill, skickas in till Hoffeklubben.
Bilderna skickas i så fall till våra eminenta redaktörer bjorn@stenmark.st
Tänk på att vi är ute hela dagarna så att ni har med er det ni själva
behöver samt det som er älskade hund behöver. Man kan t.ex. aldrig ha
för mycket vatten med sig.
Första förband är alltid bra att ha i bilen. Både för hunden och till sig
själv. Förhoppningsvis behövs det inte användas. 
Att fråga om det är det minsta ni undrar över eller är osäkra på.
Tillsammans hjälps vi åt för att göra lägret så bra som möjligt.
Om ni tvunget måste ta med regnkläder så packa dem så långt ner som
möjligt så att vi förhoppningsvis slipper se dem under dessa dagar. 

ÖVRIGT
-

-

Det kommer även att finnas försäljning av Hoffeprylar ur vårt
profilsortiment under lägret. Glöm inte att ta med kontanter om ni vill
handla några riktigt snygga saker.
Kiosken och receptionen på campingen har öppet dagligen 08:00-21:00.
Trådlös internetuppkoppling över hela området köps i receptionen.
Priser: 1 timme 20:-, 1 dag 50:-, vecka 200:-.
Badplats för hundar finns. Se kartan.
Måltider förutom, luncherna torsdag-lördag, intas i Halens restaurang.
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HITTA HIT
Här ligger Halens Camping.
Skyltar finns från stora vägen

Adress: Halenvägen 321, 293 39 Olofström
Kordinater:
RT 90: X: 6238692, Y: 1419736
WGS84: Lat N 56° 16′ 10″Lon E 14° 30′ 35″
Decimal: 56.2695, 14.5098
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CAMPINGOMRÅDET

Rumsförläggningen inklusive stora samlingssalen

Husvagnscampingen

Hundbadplats 1 km
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Resturangen,
reception samt kiosk

INFO OM HOFFEKLUBBEN
Hoffe Södra är ett av ett av 5 lokalområden som ingår i Svenska Hovawartklubben.
Vi är en ideell förening som tillsammans med våra medlemmar försöker göra livet
trevligare tillsammans med likasinnade samt skapa en underbar livskvalitet för
våra hundar. Vi är många som jobbar inom klubben men vi kan alltid vara fler. Om
du är sugen på att hjälpa till med något så surfa in på vår hemsida
http://www.hoffesodra.se/ och kolla under respektive kommitté om det är något
som du är sugen på att hjälpa till med. Ingen insats är någonsin för liten.
Huvudsidans hemsida hittar ni här http://www.hovawartklubben.se/. Antagligen
har ni redan sett den men annars kan vi varmt rekommendera ett besök. Här finns
allt mellan himmel och jord och den byggs ut kontinuerligt.
Givetvis finns vi även på FB där vi dryftar allehanda problem som rör allt omkring
våra hundar, träning, oss själva eller bara delar med oss underbara bilder om vårt
liv tillsammans med vår älskade fyrbenta livskamrater. FB=hoffe södra
https://www.facebook.com/groups/101170546631609/
De flesta av våra övriga lokalområden har även egna hemsidor och FB. Glöm inte
att kolla in vad de har för sig. Även om vi tillhör olika lokalområden så har vi en
gemensam nämnare: Vår fyrbenta Hoffe.

KOMMANDE ARRANGEMANG INOM HOFFE SÖDRA
3-5 juli har Hoffe Södra RM helg i Osby, glöm inte att anmäla Er. All info om RM
helgen hittar ni här: http://www.hovawartklubben.se/anmalan-rm-2015/
3 juli. Osby

Officiell lydnadstävling klass I-Elit.

4 juli. Osby

Officiell bruks spår klass lägre, högre, elit.

5 juli. Osby

Utställning. Officiell rasspecial. IHF-status

14 november. Åstorp

Utställning samtliga bruksraser.

4-8 maj 2016

Hoffeläger i Halen.
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HOFFE-SORTIMENTET
Sv. Hovawartklubben Södras
profilkläder & prylar
Nyheter
Kylväska

150:-

Termosmugg

200:-

Munktröja

270:-

Mössa

100:-

Försäljning startar på torsdag efter
medlemsmötet i stora salen
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HOFFE-SORTIMENTET
Sv. Hovawartklubben Södras
profilkläder & prylar
Ordinarie
Axelremsväska
Väska bag
Necessär
First Aid Kit
Piratbyxor

Rea
Bildekal
Hundförarväst
Fiskemössa
Keps
Tröja kortärmad
Tröja långärmad

275:250:150:75:175:För

Nu

25:300:100:100:150:175:-

20:265:65:65:120:150:-

Glöm inte att fotografera!!
Ni som vill dela med Er av era
bilder efter lägret för hemsidan
och till tidningen!!
Maila bilderna till

bjorn@stenmark.st
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