JIS Årsmöte 2020
Välkommen till JIS årsmöteshelg 28-29 mars i Örebro-trakten.
Här kommer schemat med hålltider för hela helgen.
Mer information om träningarna skickas separat till de som anmält sig.
Möjlighet att anmäla sig till årsmötet (lunch), middag samt egen träning finns fortfarande. Övriga
träningar är fulla.
Sista dag för anmälan är 20 mars till ordf@jaktspaniels.org
Alla medlemmar är dock välkomna på årsmötet utan anmälan men då kan inte lunch erbjudas.

LÖRDAG
9:00

Samling vid ridbanan vid Segersjö Herrgård, se vägbeskrivning nedan.
Kaffe/te serveras
Scurry. Apporteringstävling på tid med 2 enkelmarkeringar. Kostnad: 20:-/start.
Prispengar till vinnaren.

10:30

Gemensam avfärd till Lännäs Bygdegård där JIS håller årsmöte, se vägbeskr. nedan

11:00

Årsmöte i Lännäs bygdegård
Därefter bjuder JIS på lunch.
Under lunchen finns möjlighet att köpa och sälja hund- och jaktprylar i vår enkla
”Loppis”. Så ta med saker du inte längre har användning för men som nån annan kan
få glädje av. Möjlighet finns även under middagen.

13:30–16:30 Träningar



Unghundskurs med Petra (grupp 1)
Egen träning. Genomförs i mindre grupper med en markanvisare ansvarig för
varje grupp.

Från 17:30

Loppis och mingel i Bygdegården där även baren är öppen, vin och öl till
självkostnadspris finns att köpa.

18:50

Prisutdelning dagens Scurry-vinnare

19:00

Gemensam middag. Pris 175 kr/person.
Betalas till SWISH 1234502985 INNAN middagen. Ange namn.

SÖNDAG
8:30

Samling vid ridbanan vid Segersjö Herrgård, för vidare färd ut i markerna.

9:00-12:00

Träningar




Kurs 1 med Bolly
Egenträning i mindre grupper med markanvisare
Unghundskurs med Petra (grupp 2)

12:00

Lunch – Korvgrillning vid ridbanan. JiS bjuder.

13:00-16:00

Träningar



Kurs 2 med Bolly
Egenträning i mindre grupper med markanvisare

JIS-helgen avslutas efter genomförda kurser och träningar.
Du ordnar själv med frukost, fika lördag eftermiddag, frukost och fika under söndagen.
Ta med kläder efter väder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vägbeskrivning till Segersjö
Segersjö ligger vid sjön Hjälmaren nära Odensbacken längs väg 52, ungefär 30 km sydöst om
Örebro. Samling lördag 28 mars kl 9 sker vid ridbanan, öster om Segersjö Herrgård. Följ
skyltning vid vägen.
Från Stockholm
Kör E18 eller E20 till Örebro och sedan väg 51/52 till Odensbacken/Segersjö, cirka 23 mil.
Från Göteborg
Kör E20 till Kumla och därefter väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 29 mil.
Från Helsingborg
Kör E20 via Göteborg till Kumla and väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 50 mil
Ett annat alternativ är att ta E4 via Jönköping och vid Mjölby ta av till väg 50 upp till Kumla och
sedan väg 52 till Odensbacken/Segersjö, ca 45 mil.
Från Oslo, Norge
Kör E18 till Örebro och därefter väg 51/52 till Odensbacken/Segersjö, ca 36 mil.
Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/Segersjö/@59.1789312,15.5862698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!
3m4!1s0x465c1c71ededbfb7:0xa840f03b38e06fe!8m2!3d59.1789312!4d15.5884585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vägbeskrivning till Lännäs bygdegård
https://bygdegardarna.se/lannas/hitta-hit/

Boende
JIS har kontaktat två vandrarhem som finns bara några kilometrar från Segersjö och bett dem
reservera rum för JIS medlemmar i samband med årsmöteshelgen.
Uppge att du ska delta i JIS årsmöte när du bokar rum!
Då det är ett otroligt stort intresse att deltaga kan det vara svårt att hitta boende. Lägg gärna upp
”kontaktannons” på JiS FB-sida om de kan tänka dig att dela rum med någon som har en bädd ledig.

ODENSBACKEN
I Odensbacken finns Vandrarhem Oden med 20 sängplatser fördelat på 6 rum. En sängplats kostar
200 kr/natt. Hundar är välkomna.
Boka via mailadress:

info@vandrarhemoden.se

Telefonnummer till Atina Holmqvist:

+46 (0) 70 5121715
+46 (0) 73 6265917

Läs mer här:

http://vandrarhemoden.se/

STORA MELLÖSA
I Stora Mellösa finns Gustafsgårdens B&B. Här finns 3 dubbelrum som kostar 500 kr/natt och 1
enkelrum som kostar 300 kr/natt. Dubbelrummen är stora och kan rymma en extra bädd (eller två)
om ni är fler i ett sällskap som kan sova i samma rum. På Gustafsgården går det att boka frukost, 90
kr/frukost. Hundar är välkomna.
Läs mer här och boka:

https://www.bopalantgard.se/gardar/gustafsgarden/

Telefonnummer till Karin:

+46 (0) 76 3454232

Förutom dessa boenden, så finns hotell i Kumla samt i Örebro, drygt 2 mil från Segersjö.

