
Varmt välkommen till SASKs bruksläger 
26–28 maj 2017 i Håverud!

Svenska australian shepherdklubbens läger hålls i vackra Håverud i Dalsland där vi umgås
och tränar hund i dagarna tre. Vi anländer på torsdagseftermiddagen eller kvällen den 25
maj. Själva lägret startar fredag morgon och avslutas söndag lunch.

Vi kan erbjuda följande grupper:

SPÅR  |  ANNA LÖFGREN
Minsta nivå är att du som förare har startat lägre klass spår (behöver inte vara med samma hund som du
har med dig). Spår och uppletande. Anna är en erfaren instruktör inom spår och uppletande. Deltagare
på Bruks-SM. Mycket kreativ i skogen!

RAPPORT  |   JOHNNY MERENIUS
Allt från nybörjare till elit. Rapport och uppletande. Johnny har många års erfarenhet inom bruks och
lydnad. Han är även domare, så många tips finns att få! Har själv aussies. OBS! Vid färre anmälda än 6 st,
kan SASK ändra inriktning på denna grupp till alla nivåer spår. Meddela i anmälan om du kan tänka dig att
istället köra spår.

SÖK  |  SILVA HOLMÉR 
Sökarbete och uppletande, alla nivåer. Silva har många års erfarenhet inom bruks och framför allt söket.
Tävlat Bruks-SM. Har själv aussie.

BRUKSLYDNAD  |  MAGNUS SVENSSON 
Alla nivåer inom brukslydnaden. Magnus har många års erfarenhet av bruksträning och har också han
deltagit i flertalet Bruks-SM. Är dessutom domare och SBK-instruktör.

PRIS: 1 750 KR/DELTAGARE
Alla grupper har max 7 deltagare. Du ansöker senast 15 mars och först till kvarn gäller. Medlemmar har
förtur vid överbokning. Efter bekräftelse om kursplats, men senast 7 april, betalar du 1 750 kr till
SASKs PG 25 08 71-1. Ange ”Läger” + ditt namn i betalningen. Anmälan är bindande när avgiften är
betald och vid avhopp ska läkar- eller veterinärintyg uppvisas. Har vi reserver kan det lösa sig ändå.

Anmälan till Carina Alnegren: carinaalnegren@gmail.com. Vid frågor: 0703-61 64 96

Boende finns på Visitor (Maria Ihrén) med förmånliga priser. Man kan dela rum eller stuga. Matpaket i olika
former kan också köpas via Visitor eller så fixar man sin mat själv.

Prisexempel:
Boende Stuga: 750 kr x 3 nätter/stuga. Man kan bo flera i en stuga.
Boende Rum: 550 kr x 3 nätter/rum. Det finns 2- och 4-bäddsrum som man kan dela.
Mat: Matpaket med frukost, lunchpaket och middag tors–sön, frukost och lunch mån: 950 kr/person
Bara middag: 100 kr/dag
Ev. pizzabuffé fredag kväll: 100 kr/person
Kontakta Maria Ihrén vid bokning och frågor: criiz@live.se eller 0705-12 16 89


