Hei alle buhund – venner, inkl. også andre raser!
Lørdag den 2. september 2017 skal årets buhund treff I Haltdalen avholdes
Vi håper selvfølgelig at det blir godt vær. Som i fjor og årene før går turen til det HVs treningsområde
i Haltdalen.

Togruter etter skolestart har jeg ikke fått tak i. Rutetabellen vi har fått fra NSB går ikke lengere en til
skolestart i august!
Men tog går det i alle fall som passer, også lørdager. Ta kontakt med NSB. *Brit sin mobiltelfon: 951
81 198, så skal vi
hente de som kommer på Haltdalen stasjon og likeså kjøre de dit igjen på ettermiddagen.

*Basen vårs Posisjon er: N62 grader 53,595’ og E011grader 08,228’.
RV 30 – kjør til:
* Passere skilt merk. bl.a. med Nordpå, Gammelgården og Kirkested
* Forsett videre, ca. 1km langs FV 30 til du kommer til et skilt merk. Bl.a. Løvåsen Leir. Kjør over brua
som ligger på høyre side
når du kommer nordfra.
* Etter ca. 2 km kommer du til leiren som ligger på høyre, men du skal fortsette videre på grusveien
til du kommer til
nytt vei- Kryss, etter ca. 1km. Passer veibommen som ligger på venstre side.
* Følg bomveien ca. 5 km til Renåbekken som ligger 563 m.o.h. Det står et godt synlig parkeringsskilt
her. Her møtes vi, parkerer bilene
Og her raster vi.

Fordi de fleste har lang reisevei, er det klokt å sette treffet til kl. 12:00 ved basen. Se kjøreanvisning
ovenfor:
En bra skogsvei fører oss rett opp til Renåbekken der vi finner parkerings plass med bord og harde
trebenker.
*Ta med puter eller eventuelt campingstol. Ved ankomst vil vi servere kaffe med noe å bite i når
dere ankommer.
* Etter kaffen har vi flere alternativer til lufteturer med hundene.
* Hvert år har jeg vært i kontakt med HV sin skyteansvarlig på Værnes, som hver gang har gitt oss lov
til å oppholde oss i området.
*Er det skyteøvelse kan vi allikevel kjøre opp til bommen ved Renåbekken. Men: ikke oppholde oss
på høyre side av veien (mot øst).
*Skal ikke oppholde oss hverken på veien eller på noen av sidene dersom bommen som er plassert
litt ovenfor basen vår.
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Vi håper flest mulig kan og har mulighet til å delta også i år på årets buhund treff i Haltdalen.
Vi skal ha kaffen klar med noe attåt når dere ankommer.
Det har vært HV øvelser flere ganger mens vi har hatt treff, uten at det har vært til hinder for oss. Må
bare følge reglementet.
Ifølge skyteansvarlig får vi bruke veien opp til parkeringsplassen ved Renåbekken.
Det er her vi parkerer bilene og ar basen vår. Et fint utgangspunkt for lufteturer for både to- og
firbente.
Det hender det kan være HV-øvelse i den tiden vi skal ha treffet, men selv om bommen er nede der
veiene deler seg like ovenfor
"HV-senteret" og det flagges rødt, har vi anledning til å opp.
(Men vi får ikke bruke området på høyre side opp til parkeringsplassen, dersom det er men eller ikke
det er til hinder for oss.)
Etter kaffen blir det luftetur med hundene. Det er fritt valg hvilken "løype" som velges. En litt
slakkere og en litt brattere,
men begge kan betegnes som overkommelig.
NB! Røper vel ingen hemmelighet, men marka har stått full av multeblomster. Noen har forsiktig
begynt å knyte seg!
Men lover ingen store fangster, været kan være lunefullt. Men ta med hundeposer eller ei lita bøtte
for sikkerhets skyld!
Etter lufteturen med hundene er det klart for grilling. Vi har med oss pølser, salat til alle. Har med
sennep, men ketchup har vi ikke
i huset. Dersom det er noen som vil ha noe annet å spise, så ta med det dere selv liker å grille. Drikke
er vel best å ta med seg selv,
da smak og behag er forskjellig.
Gassgrillen vår er ikke så stor, så det er fint om noen flere kan ha med seg en grill.
Håper riktig mange buhund-elskere møter opp! Ved påmelding vennligst ring eller send melding på
iPhone No: 951 81 198 ved påmelding, fordi vi blir i perioden frem til treffet en del bortreist.
Men skulle du først bestemme deg på treffdagen er det bare å møte opp!

VELKOMMEN TIL HALTDALEN TO OG FIRBENTR VENNER !
Hilsen Pricken, Jon H og Brit
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