
      

DRAGLÄGER ÄLVKARLEBY 2018  10-11-12-13 MAJ

Välkommen till ett läger för alla sennenhundar med tillhörande familjer.
Drag – Lydnad – Ringträning – Hundvård – Rallylydnad.

På lägret kan du prova på olika aktiviteter eller bara umgås. Gemensam
grillning på kvällar för den som vill. Lördag kväll middag på campingens
restaurang. Du som inte kan komma alla dagar, kom de dagar som passar

dej. Du som aldrig provat dra med din hund, tag chansen nu! Du får
sakkunnig ledning av Anita och Bengt Mårtensson från Ängelholm. Och

tänk att få chansen att avlägga arbetsprov vid 2 tillfällen under en
långhelg!

TRÄNINGSLÄGRET
Anmälan till träningslägret gör du till Ulla Söderqvist senast 16 APRIL
E-post: ulla.soderqvist@gmail.com.
Har du frågor ring Ulla 070 532 97 12.
Anmälningsavgift 100:-/familj betalas vid ankomst.

DRAGTRÄNING
Alla dagar i anslutning till campingen, gångavstånd. Torsdag startar vi kl
1100. Det är sen upp till var och en hur mycket man vill träna och vilket

resultat man vill uppnå.

ALLMÄNDRAG
Kommer att ske torsdag och lördag. Du som vill köra allmändrag anmäler 
till Anita Mårtensson e-post: anita.martensson@telia .com eller på plats 
(50:-).

ARBETSPROVET (AP) 11 MAJ OCH 13 MAJ
Du som vill köra officiellt arbetsprov anmäler till Anita Mårtensson via      
e-post:anita.martensson@telia.com Arbetsprovets anmälningsavgift
 om 200:- sätts in på plusgiro 71 99 94-6 
obs sista anmälningsdag 16 APRIL.Du som vill köra AP klass 4/elit 
anmälan till Anita Mårtensson, se ovan.
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TIPS PÅ LOGI
Älvkarleby fiske och familjecamping tel 026 727 92
e-post info@alvkarlebycamping.se. Där finns även stugor att hyra.
OBS! boka i tid...
Har vi otur så är alla stugor bokade till en annan hundorganisation...

VÄGBESKRIVNING
Älvkarleby camping, Campingvägen 1, 814 70 Älvkarleby.
Från S E4 avtag 195 eller 196 hö mot Älvkarleby.
Från N E4 avtag 197 Gävle S sväng hö följ skyltning mot Furuvik, 
Skutskär Älvkarleby. Eller avtag 196 hö Älvkarleby.
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