Informasjon om treningssamlingen
Veibeskrivelse til Rønningen Camp & Hytter
Rønningen Camp & Hytter ligger ved RV 26 i Engerdal kommune, ca. midtveis mellom Trysil og Røros,
på vestsida av Femunden. Beregnet kjøretid fra Lillestrøm er i underkant av 4 timer.
Kommer du sørfra er den greieste veien å kjøre via Elverum (RV25) og Trysil.
Deretter RV26 mot Engerdal. Etter Engerdal kommer du til Engerdalssætra. Der lønner det seg å
svinge av til venstre (FV253) mot Sølenstua (ca. 12 km).
Ved Sølenstua tar du til høyre (FV217) retning Røros/Isteren (ca. 9 km).
Ved Isterfossen kommer du igjen ut på RV26, der tar du til venstre mot Røros.
Fortsett deretter omlag 25 km til du ser skiltet til Rønningen Camp & Hytter på høyre side av veien.
Informasjonsmøte fredag kl. 21
Vi samles fredag kveld kl. 21 på Rønningen Camp & Hytter for informasjonsmøte. Dette skjer i (eller
utenfor) det store teltet. Hvis dere ikke rekker frem i tide, er det fint om dere gir beskjed om dette til
instruktørene i forkant.
Lederen for Femund Jakt- og fuglehundskole, Knut Østmo, vil da også være tilstede og fortelle litt om
forholdene ute på Sollerøya og om opplegget på Femund Jakt- og fuglehundskole.
Hundene som skal til Sollerøya bli delt inn i to partier med maks 8 hunder i hvert parti med en
tilhørende fase-2 instruktør.
I tillegg vil det bli informert om tidspunkt for avreise lørdag og søndag. Det vanlige har vært at de
som skal ut på Sollerøya reiser fra Rønningen Camp & Hytter senest kl 08:30, og til slutt de som skal
til Femund Jakt- og fuglehundskole (veibeskrivelse på hjemmesiden).
Treningsområdet
Vi benytter Sollerøya for trening på primært ryper, men det finnes også orrfugl og storfugl.
Det slippes 2 og 2 hunder med slipptid på ca.15 minutter. Har du med deg 2 hunder vil slipptiden
fordeles mellom disse.
Etter hvert slipp/runde vil instruktørene gjøre en kort oppsummering av slippet (hund/fører).
Startpistol benyttes ikke.
Veibeskrivelse til Sollerøya
Fra Rønningen Camp & Hytter til Sollerøya er det ca. 24 km.
Kjør opp til RV26, og ta til høyre. Etter ca. 7 km passerer du Femund Jakt- og Fuglehundskole. Kjør
deretter ca. 700 m og ta RV28 mot Røros.
Kjør så ca. 10 km før du svinger til høyre ned mot Nålodden. Kjør så ca. 7 km til du er nede på
parkeringsplassen. Det siste stykket av veien går gjennom et hyttefelt. Kjør pent og pass på farten!
Deler av veien ned til Nålodden er bomvei som koster 30,- pr bil. Vi samler inn penger fra hver bil før
vi reiser fra campingen.

Båttur ut til Sollerøya
Båttransporten foregår med to båter og overfarten til øya tar ca. 10 min.
Ledsagere må betale 100,- tur/retur for denne båtturen som betales direkte til båtfører.
Hvis hundene gjør fra seg på vei ned fra bilene til båten så må dette tas opp.
Lunsj
Dette sørger hver enkelt for selv. Det tas ca 1 times pause/lunsj avhengig av vær og vind. Ta med deg
ekstra vannflaske til hundene, men det er sjelden langt ned til vannet for påfylling på Sollerøya.
Fellesmiddag på lørdag:
Tidspunkt for fellesmiddagen er ikke bestemt, men starter vanligvis 18:30 i det store teltet.
Vi holder mat, tallerkener, glass og bestikk. Du må selv ha med deg drikke til maten.
Vær vennlig å gi oss beskjed om du/dere har noen spesielle allergier med videre.
Vi gjennomfører loddsalg med fine premier.
Kåring av beste hund:
Under fellesmiddagen blir det en oppsummering av hver hund/fører og kåring av «beste hund» (best
progresjon) på Femund Jakt- og fuglehundskole. Tilsvarende vil også bli gjort for hvert parti som var
ute på Sollerøya.
Generell informasjon:
Dusjene på campingen koster 10,- for noen minutter, så ha med deg noen ekstra mynter. Det kan
også veksles i resepsjonen på campingen.
Mobildekningen på campingen er dårlig, men SMS går stort sett greit. Må du ringe kan du bare gå
noen meter opp i bakken fra campingen for å få bedre dekning.
Har du en dag eller to fri før eller etter samlingen er det gode mulighet for å trene kondisjon på
hunden din i Båren treningsterreng (ca. 7,5 km2) til Hedmark Oppland Fuglehundklubb. Ca. 7 km sør
før Rønningen Camp & Hytter. Koster kr 30,- pr dag og betales på Vipps.

