
 
 
Inbjudan till SASK draghundsläger på snö! 

 

Datum: Torsdagen den 9 mars–söndagen den 12 mars 
Plats: Strömsund  



 

Huvudinstruktör: Christina Sundqvist. Cia tränar och tävlar inom draghundssporten. Hon har 
idag 11 hundar som hon kör mestadels medeldistans med. Cia är utbildad hundinstruktör, 
problemhundskonsult samt draghundsinstruktör. 

Ansvarig/instruktör: Frida Tenghede. Frida tränar och tävlar sina fem hundar i draghundsporten 
och kör mestadels sprint. Två av de fem hundarna är australian shepherds. 

Kostnad: 1800 kr/person 
Anmälan snarast till: draghund@sask.nu 

Betalning till SASKs PG 25 08 71-1 sker när lägret är fullt och din plats är bekräftad. 
Max 8 deltagare med hund/hundar. Medlemmar har förtur till platserna. Uppge 
medlemsnummer i anmälan. Först till kvarn gäller och du får bekräftelse via mail. 

Information: Lägret riktar sig till både nybörjare och erfarna. 

• Vi samlas på torsdag eftermiddag vid 16.00 vid Ulriksfors där också boendet är. 
Boendet är i ett hus där det finns möjlighet till dusch och de flesta bekvämligheter. Det 
kommer finnas möjlighet till fyra sängar. Resterande ombesörjer att ta med 
liggunderlag eller madrass. Medtag även täcke samt kudde. Först till kvarn om man vill 
sova i en säng. 

• I kurspriset ingår mat och logi. Kursen innefattar teori, praktik samt en föreläsning om 
utfodring och vattning av hund i samarbete med Royal Canin. 

• Det kommer finnas slädar, nordisk släde samt linor och selar att låna. Har ni egen 
utrustning ta gärna med denna. Det kommer finnas ett par skidor att låna. Har ni egna så 
ta även med dessa.  

• Ta med en tyg- eller stålbur till din/dina hundar.  

• Vi avslutar kursen klockan 12.00 på söndag med en avskedslunch och eventuella frågor 
och träningstips att ta med sig hem. 

• Du bör ha tillgång till bil för att kunna ta dig och din hund/hundar till olika spår. 

• Vid eventuella allergier meddela detta i anmälan. 

Draghundssektorn önskar er välkomna till en långhelg i 
draghundsportens tecken! 
Kontakt: Frida Tenghede  
draghund@sask.nu 


