SBK Skaraborg ungdomsläger 2017
1-3 september
Fredag 1/9 startar vi årets ungdomsläger på Götene BK, med U-DM i lydnad. Vi samlas kl 18,30.
Därefter inkvarterar vi oss och ni kommer att få lite att äta samt information om helgen.
Lördagen är tänkt att ni skall välja 1 aktivitet som ni gör under hela lördagen, alternativen är spår
eller sök samt upplet.
Vid 16.00 tiden kommer grillen att vara tänd och ni kommer att få lite grillat. Vid 18 tiden får vi
förhoppningsvis besök av polisen som berättar lite vad de gör och visar sina hundar i arbete. Efter
besöket av polisen kör vi lite 5 kamp utan hundar.
Söndagen väljer ni också en aktivitet att göra under fm, rallylydnad eller agility. Lunch vid 13 tiden
och lite sammanfattning om hur helgen varit.
Under lördagen kommer det skjutas på skjutbanan som ligger nära klubben
Övernattning i stugan eller tält, så tag med liggunderlag och sovsäck, om någon har husvagn så kan ni
köra upp den till klubben. Helst att alla har med någon form av bur till hunden under natten, om
någon inte har det så kan vi lösa detta. Frukost, lunch och fika samt godis till lördagkvällens ingår i
avgiften.

Löptik får ej delta men om din tik löper så får du gärna komma själv och lära dig.
Uppgifter som vi behöver ha är :Namn, adress, telefon, hund, mail – din hund måste komma överens
med andra hundar, och om ni vill sova i stugan, tält eller ordnar eget tex. husvagn. Om du är allergisk
mot något så ange det i anmälan. Alla måste vara medlemmar i SBK eller Hundungdom
Kostnad 200:- som betalas in till distriktet PG 687738-5 i samband med anmälan
Anmälan senast 10 juni till Anna Gustavsson på anna.jenka@telia.com
Mer information skickas ut när ni anmäler er men om du har några frågor är det bara att maila mig.

Välkomna till en kul helg

