Kennelläger 2006
Nu är det åter dags att planera för en härlig hundtränarhelg i glada vänners lag. I år kommer
Tjejernas och Lita Till att köra lägret tillsammans. HUGA, så mycket tokiga människor på samma
ställe!! J Ungefär så här har vi tänkt oss det hela:

Tid:
Incheckning och samkväm på kvällen den 27 april, sedan tränar vi hela dagarna fram till
den 30 april. 1 maj ska stugorna lämnas till kl 12.00, men vi planerar lunch och förstås
träning även den dagen för den som vill.

Plats:
Vi håller till i Lit, bor och tränar lydnad på Lits camping (www.litscamping.com) och utgår
därifrån när vi åker till skogs. För att vara säker på att vi får tillgång till de stugor vi
behöver så måste ni meddela oss så fort som möjligt hur ni vill bo!

Boende:

Det finns stugor att hyra för er som inte vill tälta eller dra upp husvagnen. Dessa stugor
kostar 500 kr/natt och är ganska rymliga med två sovrum och ett allrum med bäddsoffa.
Det går alltså att bo tillsammans med flera hundar om man så vill. Stugorna bokar vi,
hör av er snarast möjligt så att ni säkert får er stuga om det är så ni vill bo.
Husvagnsplats kan ordnas men det är inget servicehus öppet så man får utnyttja
stugornas dusch och toalett.

Mat:

Frukost fixar ni själva enligt egna önskemål, lunch och middag ordnar vi gemensamt. Säg
till vid anmälan om det finns allergier eller annat vi behöver veta när vi planerar maten
så får vi försöka lösa det.

Instruktörer:
Sök, nybörjare:
Sök, forts.:
Lydnad:
Skydd, nyb (end sön):

Anna Eriksson, Östersund och Flen
Micke Svensson, Katrineholm
Annika Hälldin, Härnösand
Nils Brännström, Skellefteå

Pris:
…för denna långhelg är 1000 kr/ekipage, exkl boende. Medföljande betalar 500 kr p.p.
Anmälningsavgiften sätts in på clearingnr:8147-1 kontonr:44 009 968 7 senast den 10/4.
För ytterligare info, kontakta era respektive kennelmammor, dvs Lotta, Titti eller Gunilla.

Varmt välkomna!
Kennel Lita Till och Tjejernas Kennel
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