
     Salten elghundklubb
Arrangerer Svarthundtreff i Salten

28-29-30.juli

                                         

Sted: Tørrfjorden grendehus 

Adresse: Megården 20. 8226 Straumen i Sørfold

Kontaktperson for treffet: Ole Henrik Fagerbakk tlf.90193442

Påmelding:

Påmeldingsavgift kr.500 per. deltaker over 18 år.

Betales inn til Konto.nr 4500 82 80189

Påmeldingsfrist 14.juli

Merk betalingen med navn på deltaker(e) og svarthundtreff

                                                Veibeskrivelse: 

Ankommer du nordfra svinger du av E6 ved første avkjørsel til venstre
etter Megårdstunellen

Ankommer du sørfra svinger du av E6 ved tredje avkjørsel til høyre      

                                           etter Tørfjordbrua 



                                              

Salten elghundklubb tilbyr deltakerne Jaktprøver bandhund og            
blod/fersksporprøver i dagene før arrangementet. 

Påmelding i Nkk Dogweb 

Prøvenr. 1dgs Bandhund 35-23021

Prøvenr. 2dgs Bandhund 37-23016 

Prøvene er forbeholdt og merket Svarthundtreffet i dogweb.

Ved spørsmål Kontakt prøveleder Bernt Asle Karlsen tlf.97665070

Det må også nevnes at helgen etter treffet er det hundeutstilling i 
Salten, frister/påmelding finner du på Nkk Dogweb utstilling.

Nkk International utstilling lørdag 5/8 sted: Fauske

Salten elghundklubb utstilling søndag 6/8 Sted: Rognan fjordcamp 
(Saltdal)

For de som ønsker å feriere i Salten i påvente av utstilling, kan det 
nevnes at 

Rago nasjonalpark (Sørfold) -Sulitjelma gruvemuseum (Fauske)-
Saltstraumen (Bodø)-Blodveimuseet (Saltdal) kan by på flotte 
opplevelser og historie.

Ole Henrik Fagerbakk forteller om Sørfolds lokalhistorie med stor 
innlevelse og omvisning nærmiljøet i Sørfold, ved interesse kan Ole 
Henrik kontaktes på tlf. 90193442



                                          

                                                Overnatting: 

Det er mulighet for å sette opp Campingvogner og bobiler utenfor 
grendehuset.

      Strømhaug Camping ligger ca.10 minutters kjøring fra
grendehuset, det vil nok være lurt å bestille hytter i god tid 

mail@stromhaug.no

tlf. +47 75697106/mobil. Tonje +47 90720122

                          

                                      



                                
                                 Program for Svarthundtreff 

                                                  Fredag 28.juli                          

 Grendehuset er åpent fra kl.15.00

Kl.18.00 Ønskes deltakerne velkommen, bli kjent, presentasjon

Sosialt samvær, felles grilling – ta med egen grillmat klubben stiller
med grill

Lørdag 29.juli

         Kl.10.00 Svarthundens opprinnelse v/Ole Henrik Fagerbakk

         Kl.11.30 Svarthundens anvendelighet v/Helge Jakobsen

         Kl.13.00 Lunsj (salg av pølse m/brød på grendehuset)

         Kl.13.45 Oppdrett og helse ved avlsrådet

          Mulighet for litt ringtrening før middag

         Kl.19.00 Felles middag (elgsodd med tilbehør)

Søndag 30.juli

         Kl.10.30.00 Hva bør vi vite om hunden når vi skal lære den ….

 v/ Johannes Nytrøen 

         Kl.12.00 En vellykket jakt med svarthund 

         v/ Nikolai Fagerbakk Larsen

         Kl.12.30-13.00 En vellykket jaktprøve V/ Ole Henrik Fagerbakk




