
Tur til Gordon Castle, Ljørdalen, Norge den 28 august

til 2. september 2022.

I 2022 har vi booket Gordon Castle, Sunnløfsstua, Ljørdalen (ca. 50 km fra Trysil), Norge.  Terrænet er rigtig

”dansker-venligt” – vi kan slippe direkte i fjeldet med det samme når vi går ud fra hytten. Normalt er der

pænt med ryper i området, indimellem må vi dog ud og bruge benene for at finde dem. Fjeldet er ikke

stejlt, nordmænd sammenligner det med et ”parketgulv”.

Der bliver ikke fældet ryper idet vi udelukkende skyder i luften med startpistol. (Der er heller ikke jagttid på

ryper i Norge førend den 10.9)

Da vi har fået så mange forhåndstilmeldinger, er der desværre ikke flere

pladser i Hytterne, men der er mulighed for at overnatte i telt, campingvogn

på Gordon Castle, eller muligt at leje hytter/overnatning nede i Ljørdalen.
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Du kan selvfølgelig deltage i fællesspisning og alt det hyggelige sociale, sjove

der sker på turen. Det er kun sovepladser vi har mangel på.

Indkvartering den 27/8 om aftenen eller 28/8 om morgenen – fællesspisning/hygge om aftenen ca. kl.

19,00. 29/8 af egen mad bragt mad. Hjemrejse 1/9 aften eller 2/9 morgen.

Arranger selv samtransport – fra Gøteborg er der 550 km til Ljørdalen – 6-7 timers kørsel. Vi har før taget

færgen Hirtshals-Larvik kl. 22,15 – den er i land ca. 02,00 (3 timers søvn på færgegulvet, husk en sovepose)

– derefter ca. 420 km, hvorefter vi er fremme ved Gordon Castle ca. kl. 9,00 – efter lidt morgenmad og

indkvartering går vi fjeldet.

Vi inddeler os i træningsgrupper, med masser af terræn til alle. Alle grupper går ud direkte fra Gordon

Castle, ingen skal køre.

____________________________________________________________________________________

På Gordon Castle er vi fælles om de forskellige tjanser, mad, op fyring i pejse og brændeovne, opvask, m.m.,

ingen kommer til at føle sig forbigået. Vi laver hold hjemmefra, så vi kan aftale indbydes hvad i forskellige

tager med.  Meget mere om det når vi har alle tilmeldinger på plads.

(vi skal dog ikke selv tømme latriner)

De endelige priser for Træning, overnatning samt forplejning og hytteleje følger så snart vi har modtaget

priserne for 2022 fra Norsk Gordon Setter klub

Flere i Danmark har efterhånden prøvet turen, tag evt. en snak med

dem. Det er en rigtig god mulighed, for at få sine hunde kørt i form

inden efterårets prøver og jagter.

Spørgsmål kan rettes til:

Erik Lystrup på mobil 21 64 59 88

Jesper Brinkmann på mobil 54 58 86 36
Tilmelding skal ske

til:

Erik Lystrup Nielsen mobil 21645988

Mail: eriklystrupnielsen@gmail.com

Jesper Brinkmann mobil 54 58 86 36

Mail: cxz6054@gmail.com
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