
               

DAGS ATT ANMÄLA TILL SOMMARENS LÄGER! 

Med förra årets härliga västgötaspetsläger i minnet, ser vi nu fram emot att träffas igen till sommaren! 

Även årets läger förläggs till Gamlebys naturbruksgymnasium, ca tre mil norr om Västervik.  

Lägret går av stapeln den 26:e - 29:e juli 2012. Vi samlas torsdag kväll för presentation, gruppindelning 

m.m. och tränar inom respektive grupp under fredag till söndag. 

 

Kostnaden för lägret är 1300 kr. Boende tillkommer med 185 kr/natt för ett studentrum (2-bädds). 

Hundarna är välkomna att bo i rummen. Så långt som möjligt fördelas rummen så att varje 

lägerdeltagare får eget boende, om inget annat önskas. Tillgång till kök med kylskåp finns. 

För den som önskar bo i egen husvagn/husbil blir kostnaden 150 kr totalt för samtliga lägernätter. 

 

Du kan välja att deltaga i en av följande fyra grupper:  

 

Tävlingslydnad: Vi hälsar Susann Wastenson välkommen tillbaka som instruktör för lydnadsgruppen. 

Susann är nybliven SM-guldvinnare i heelwork to music och har tidigare deltagit i ett antal lydnads-SM 

med sina border collies. (Om gruppen blir stor, kan en uppdelning göras i klass 1+2 resp. klass 3+elit. 

Instruktör för klass 1+2 blir då Anne Brewitz från Tyresö BK.) 

 

Rallylydnad: Även i år har vi glädjen att få Katarina Strömberg som instruktör. Katarina är flitigt bokad 

som domare i rallylydnad och kan därför bara vara med fredag-lördag. Under söndagen tar Pia Bejbom 

hand om denna grupp. 

 

Bruksspår: Vi välkomnar Kjell Nilsson, som för första gången ska ta sig an bruksspårhundarna. Kjell 

har tävlat SM i spår och bevakning med sin schäfer. Han är även hundtjänstinstruktör inom bevakning.     

 

Viltspår: Liksom tidigare år ställer SKV:s Lena Thunholm upp som instruktör för viltspårgruppen. 

 

Vår ambition är att samtliga ovanstående grenar skall genomföras, men med reservation i händelse av 

alltför få anmälningar. 

 

Gemensamt för samtliga lägerdeltagare anordnas under lördagen ett föredrag av Stig Martinsen, 

hundfysioterapeut och skribent i tidskriften Canis. Han kommer att prata om friskvård och hur vi ska 

förebygga skador på hunden samt även lära ut några grundläggande massagegrepp. Efter föredraget kan 

Stig ge tips och råd för just din hund. 

 

Skicka din anmälan, som är bindande, senast den 20:e maj! 
Ange ditt namn och din adress (helst e-postadress), hundens/hundarnas registrerade namn, vilken grupp 

du vill ingå i samt om du vill hyra rum alt. husvagnsplats. 

Skicka din anmälan till följande e-postadress:  yvonne@jordnaraberg.se 

eller med vanlig post till:  Yvonne Andersson, Box 61, 123 22 Farsta. 

 

VÄLKOMMEN! 


