Bruksläger med inriktning spår 26-28/4
Vi har bjudit in Lars och Daisy Persson den 26-28 april för att lära oss mer om bruksspår
med inriktning mot tävling.
Under helgen kommer vi att dela upp oss i två grupper så att den ena gruppen tränar spår
och den andra gruppen tränar lydnad och sedan byts man vid.
Boende har vi på Hälleberga kursgård där vi har gemensamma måltider och trevlig
gemenskap på kvällarna.
Vi börjar på fredagkvällen med pizza och presentation samt genomgång av helgen. Lördag
och söndag tränar vi spår och lydnad i respektive grupper och bryter för gemensam lunch.
På lördag kväll blir det grillning där var och en får ta med vad de vill äta och dricka.
Presentation av instruktörerna:
Lars tränar och tävlar spår i elitklass med sin schäfer Urax. Han har tävlat flertalet SM och
Nordiska mästerskap och har jobbat inom försvarsmakten med sprängmedelshundar. Daisy
tränar och tävlar sina två schäfrar i elitklass spår och sök.
De har Gunvor och Sven af Klinteberg Järverud som mentorer och försöker föra deras lära
vidare.
Pris för hela helgen inklusive pizza fredag kväll, 2 frukostar och 2 luncher är 1 500kr.
Observera att boende tillkommer.
Val av boende:
Enkelrum: 350kr
Dubbelrum: 600kr
Husvagns/husbilsplats: 100kr
Anmälan öppnar lördagen den 2 mars kl. 08.00 och stängs den 16 mars kl. 20.00. Skicka din
anmälan till Ellen på mejl ellen.knutsson@hotmail.com. Där ska det framgå vilket
boendealternativ du vill ha, personnumer (för rapportering till studiefrämjandet), ev
allergier samt en presentation av vad du gjort med din hund tidigare. Anmälan är
bindande, betalas till pg 211613-5 eller swish 123 390 77 22 senast 16 mars. Annars går
plats till annan. Nybro BKs medlemmar har förtur. Om lägret inte fylls kan vi ta in personer
från andra SBK klubbar men då kostar lägret 1700kr + boende.
Max antal platser är 12st. Först till kvarn!
Varmt välkommna!
Ellen, Tina och Ann-Charlotte

