TRØFFEL-CAMP G TLAND 2.
U
R
DANSK LAGOTTO KLUB

gentager succesen fra sidste år, og arrangerer igen i samarbejde med vores svenske kollegaer trøffeltur til Gotland, hvor Du får en enestående chance for at udøve den eksklusive trøffeljagt.
Trøflerne på Gotland er overvejende Bourgognetrøfler svarende til de franske og italienske efterårstrøfler.
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Du sørger selv for transport og forplejning på turen. Forventet udgift til turen er ca. 3500 kr. Udgiften er beregnet ud fra: Tre overnatninger, færge fra Jylland eller broudgift fra Sjælland, færge
fra Oskarshamn til Gotland, brændstof og kost.
Udover de 3500 kr. skal vi betale for trøffelkurset arrangeret af Gotlands Tröffelforening 2250 SEK
svarende til 1552 kr. (beregnet den 3. maj 2020).
Kursusprisen gælder for én lagotto plus ejer. Man kan godt have en ægtefælle eller kæreste med
uden merpris.
DLK sørger for kontakten, anvisninger og tilladelser til trøffeljagten på Gotland.
Klubben har reserveret seks hytter indeholdende to soverum og opholdsrum på Gangvidefarm

Der udbydes 12 pladser på kurset:
• 6 pladser til hunde som kan/har fundet trøfler i naturen
• 6 pladser til hunde som er nybegyndere, men har øvet/trænet trøffeljagt, og kan finde trøffelkontaminerede dummys
NB! Tæver i løbetid diskvalificerer ikke for deltagelse i turen.
Først til mølle
Er Du interesseret i at deltage, skal Du sende en mail til: lagotto.rune@gmail.com
Husk at oplyse dit navn, medlemsnummer, hundens navn alder og køn.
Du skal ikke gøre noget, før du får en bekræftelse på, at du har fået en af de 12 pladser.
Efterfølgende modtager Du oplysninger til indbetaling af kursusprisen til Gotlands Tröffelforening.
Aflyses turen pga. corona eller ”tørkesommer” som i 2018 betaler Tröffelforeningen pengene tilbage minus bankgebyret.
Tilbagebetaling gælder ikke ved sygdom. Her må Du bruge din rejseforsikring eller sælge turen til
et interesseret medlem i klubben. Deadline for tilmelding er 5. juni 2020.
Ankomst Vær opmærksom på at ankomsten til Visby er om natten. I kan ankomme natten mellem
onsdag 21/10 og torsdag 22/10 eller natten mellem torsdag 22/10 og fredag 23/10.

23. – 25. oktober 2020
Program

DLK og Gotlands Tröffelforenings plan er, at
dagene byder på mulighed for:
•
•
•
•
•

trøffelsøgning alle dage på forskellige
destinationer
teori og praktisk trøffelsøgning
rengøring, sortering og vurdering af
trøfler
kendskab til modne >< ikke modne
trøfler
kulinariske oplevelser (besøg på restaurant mod tillæg)

Overnatning
Klubben har mulighed for at bo i 6 hytter på
hver 40 kvm til 2 personer og 2 hunde til en
pris a´ ca. 400 kr. pr. overnatning pr. pers. inkl.
morgenmad.
Basen for vores trøffel-camp er: Gangvide Farm
https://gangvidefarm.se
Betaling for overnatning: under opholdet.
EU-pas for kæledyr
Gyldig vaccination mod rabies
ID-mærket (chip)
Hunden skal anmeldes
v. tolden i Sverige

