Välkommen på SASK-läger!
Svenska Australian shepherdklubben bjuder in till läger den 30 maj – 2 juni!
Lägret hålls vid Gimo sportanläggning, 5 mil öster om Uppsala, där vi umgås
och tränar hund i dagarna tre.
Vi anländer på torsdagseftermiddagen/kvällen den 30 maj
för incheckning i rummen och samlas sedan till middagen.
Vi bor på Gimo vandrarhem och äter måltiderna samt
tränar vid Gimo sportanläggning, ett par minuter med bil
eller en kort promenad mellan. Kursen startar på fredag
morgon och avslutas söndag eftermiddag.
Du som förare bör ha kunskaper som passar den grupp
du söker till (behöver inte vara med samma hund du har
med dig). Vi har riktigt duktiga, erfarna och engagerade
instruktörer och kan erbjuda följande grupper:

TÄVLINGSLYDNAD

Startklar startklass–elit.
Jag heter Heléne Elgemyr, 50+, bor i Svärdsjö,
Dalarna och är instruktör, tävlingsledare och lärare
i hundtjänst sedan många år. Jag har tränat och
tävlat hund i 30 år i bruks (spår/sök) och lydnad och tycker
fortfarande det är det roligaste som finns. Det började med ett
par golden retrievers, fortsatte med aussie och därefter föll valet
på bordercollie. Jag älskar verkligen att träna hund. Gillar att
lösa problem, hitta nya/andra vägar, leka fram beteenden och
coacha andra ekipage till framgång. Att hitta den där teamkänslan, uppleva när det plötsligt händer och känna glädje och totalt
samförstånd med sin hund. Finns det något bättre?”

Överst: Gimo vandrarhem, flera hus för bekvämt boende.
Nederst: Matsal och fina gräsplaner vid Gimo sportanläggning.

TOTALPRIS FÖR LÄGRET MED HELPENSION:

3 500 KR/DELTAGARE
Vi får helpension och bra boende med lakan och slutstädning i eget eller dubbelrum enligt önskemål. Duschar och
toaletter finns i varje hus. Alla instruktörer har lång erfarenhet av brukset, så vill grupperna träna på något specifikt som uppletande och budföring går det mycket bra!

BRUKSLYDNAD 1

Appell–lägre.

”Jag heter Marie-Louise Fredriksson men alla
kallar mig Mackan. Är 47 år och har haft hund
sedan jag var 12. Just nu har vi tre aussies och en
sheltie. Jag har haft aussie sedan 2004 och tränade före det ett
gäng shelties i både bruks, lydnad och agility. Min första aussie
och jag tränade och tävlade sök, spår, lydnad och vallning. Han
ställde upp på allt och fick mig att bli helt såld på rasen. Jag
har tidigare varit instruktör för sökgrupper på aussieläger och
kennelläger och haft kurser för lydnadsintresserade. Brukslydnad är superkul och min filosofi är att hunden ska längta efter
träningen med sin människa och att det ska vara lätt för hunden
att förstå vad som förväntas.”

Alla grupper har max 7 deltagare. Du anmäler dig senast
25 februari – först till kvarn gäller. Medlemmar har förtur
vid överbokning. Ange medlemsnummer vid anmälan.
Efter bekräftelse om kursplats betalas en handpenning om
500 kr till SASKs PG 25 08 71-1 eller Swish 1230378422.
Handpenningen återbetalas inte vid avbokning. Resterande 3 000 kr betalas senast 30 mars. Ange ”Läger” + ditt
namn i betalningen. Anmälan är bindande. Vid avhopp ska
läkar- eller veterinärintyg uppvisas för återbetalning. Har
vi reserver kan det lösa sig ändå.

Anmälan och frågor till Marie Larsson och Veronica
Hübner via mail: aussielager2019@hotmail.com

BRUKSLYDNAD 2
Högre–elit.

Skriv ditt namn, tel, mail, din hunds namn och ålder samt
i vilken grupp du vill gå. Ange gärna två val, om du tycker
fler än en grupp kan vara intressant. Skriv också om du har
någon matallergi, om du vill ha eget rum eller dela rum
med någon. Om du hellre vill bo i husvagn/husbil eller om
du vill ha med dig någon, kontakta lägeransvariga!

"Jag heter Carina Stjernborg och bor på Ekerö
utanför Stockholm. Jag har varit aktiv i SBK i väldigt många år, både som tävlande men också som
funktionär inom flera områden. Har haft många kurser inom
främst spår och lydnad. Är lärare i hundtjänst och har under
tidigare år haft instruktörsutbildningar i mitt distrikt. Är också
domare i bruks och lydnadsklass. Min ”tävlingskarriär” började 1975 med min första schäfer. Vi tävlade i spår och skydds
elitklass. Deltog i två SM i spår. Sen blev det fler schäfrar fram till
1999 då jag bytte ras till aussie. Under årens lopp har jag meriterat upp flera bruks- och lydnadschampions inom båda raserna.

Efter sista anmälningsdag och i mån av plats är lägret
öppet även för andra raser.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
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