SYNINGEN 2012
Syningen er allerede booket for helgen 30. november til 2. desember, og i år må klubbens medlemmer gjøre
en bedre innsats for å skaffe snø!
Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Syningen med 30 sengeplasser. Nydelig beliggenhet på 900 m.o.h.
og fantastisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og plass til oppstalling av hunder.
Trening av hunder
Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å kjøre lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og
forholdene er som regel bra i begynnelsen av desember. Det blir anledning til mye distanse og
passeringstrening. Er du ikke eier av en skokk med hunder vil det helt sikkert bli mulig å prøve hunden(e) din i
større spann eller låne slede og kjøre selv.
Sosial samling
Merk at dette er en samling for sosialt samvær og trening av hunder. Løypene kjøres opp av lokale
hundekjørere og deres spann (ingen scooter), og enhver er ansvarlig for egen sikkerhet. Ta med utstyr som er
nødvendig for kortere eller lengre turer i fjellet. Ta kontakt hvis du er usikker på hva som er nødvendig utstyr.
Fellesmåltider
Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med ingredienser til:
En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, pølser, løk, gulrøtter, bagetter etc.) Pastagryte og salat lørdag
kveld (kjøttdeig, div pasta, ost, grønnsaker, sauser etc.) (det lages også én vegetarvariant begge dagene)
Mat utover dette besørger den enkelte selv. Da vi alle skal bo under samme tak følger noen enkle leveregler:
Vis hensyn
De som ikke ønsker fellesmåltid, må lage egen middag etter at fellesmiddag er laget, ellers blir det
kjøkkenkaos. Konsumet av alkohol må stå i forhold til det faktum at man deler hytta med 30 andre og at det
ofte er mange barn tilstede på disse samlingene. Alle og enhver tar med seg sitt tomgods og sin søppel når de
reiser søndag. Husk: Ta med sovepose eller sengetøy.
Påmelding og betaling:
Bindende påmelding til Stine Oppegaard på stine@nfi.no eller 908 59 638 innen 19.11.11
Det koster kr 300,‐ pr person for hele helgen, inklusive sluttrenhold (barn under 16 år 1/2 pris, og barn som
ikke trenger egen seng går gratis). Beløpet betales inn til klubbkontoen (0530 23 47060) innen 19.11.10.
Prioritet på de minste rommene
Påmeldingen er ikke endelig før betaling er mottatt.
Småbarnefamilier har førsteprioritet på de minste rommene. Førstemann til mølla prinsippet gjelder i
utgangspunktet, men de som ikke har betalt innen fristen, stiller sist i køen.
Veibeskrivelse
Følg riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål).
Følg skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg veien til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden).
Vi trenger ikke betale bompenger. Det er bratte svingete veier opp til hytta.
NB GPS kan fort føre dere ut på ubrukelige og livsfarlige veier.
Velkommen!

