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Vi erbjuder grupper i spår, sök och bruks- 
lydnad. Skogsarbete, lydnad och upple-
tande med duktiga instruktörer. 

Lägret är beläget i Håverud och kostar 
1600 kr och i den summan tre heldagars 
instruktörsledd träning. Boende fi nns på 
“The Visitor” till förmånliga priser.  Se mer 
information på nästa sida.

Instruktörer kommer vara:
Silva Holmér till Sökgruppen
Silva har många års erfarenhet inom bruks 
och framför allt söket. Har själv aussie.

Anna Löfgren till Spårgrupp 1
Lägsta nivå är att föraren startat Lägre klass.
Anna är en erfaren instruktör inom spår och-
uppletande. Mycket kreativ i skogen!

Johnny Merenius till Spårgrupp 2
Allt från nybörjare till Elitspår. Johnny har 
många års erfarenhet inom bruks och lyd-
nad, han är även domare så många tips 
fi nns att få! Har själv aussies.

Ann-Sofi  Lindgren till Brukslydnad 
Ann-Sofi  har många års erfarenhet av bruk-
sträning och meriter på hög nivå. Ann-Sofi  
är även bruksdomare.

Anmälan till lägret:
1. Först till kvarn gäller. Anmälan skickas till 
carinaalnegren@gmail.com
2. Den första april ska anmälningarna vara 
inne. 8 platser per gren fi nns.
3. För att bekräfta platsen betalas då 500 kr 
in på SASK postgiro: 250871-1. 
Märk insättningen med ditt namn och 
grupp. 
4. Hela summan (1600kr) ska vara betald 
senast den 3 maj. 

När förskottet är betalt är anmälan 
bindande och det krävs veterinärintyg alter-
nativt läkarintyg för att få pengarna tillbaka. 
Finns reserver så kan det lösa sig ändå.

Ifall ni undrar över något är ni välkomna att 
skriva till carinaalnegren@gmail.com eller ringa:
0703-616496



Boende finns på “The Visitor” till förmån-
liga priser.

Det går att dela rum, stuga eller ett litet hus.

Prisexempel:
Boende Stuga. 700kr per dygn. Det går att bo 
flera i en stuga.

Boende Rum 500kr per dygn. Där finns 2 eller 
4 bäddar.

Boende Myrvägen 1000kr per dygn. Det är 
ett hus med 4 bäddar i 2 separata rum samt 
bäddsoffa i vardagsrummet.

Matpaket i olika former kan också köpas 
via “The Visitor” eller så ordnar ni er mat själv.

Prisexempel:
Matpaket med frukost, lunchpaket och middag 
fredag till söndag samt frukost och lunch på 
måndag kostar 900kr per person.

Bara middag 100kr per dag

Eventuell pizzabuffé på fredagkväll 100kr per 
person.

Kontakta Maria Ihrén för information och 
bokning. Mail: criis@live.se eller via telefon 
0705-121689

Foto: http://thevisitor.se


