Välkommen till Krokasmedens

sommarläger 2018

Lägret är för dig som äger eller tränar en hund från Krokasmedens kennel.

Föreningen Krokagänget kommer att ordna med sex dagars hundträning. Även detta år kommer vi
att vara på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala, vilket har visat sig vara en alldeles utmärkt centralt
belägen lägerplats med fräscha lokaler, utmärkt boende och en husmor som förser oss med förstklassig mat. Vi har tillgång till skogar och fält med träningsmarker för alla ändamål och inne på
området finns flera stora planer för skydds- och lydnadsträning.
Tid: Lägret hålls mellan lördag 28/7 – torsdag 2/8 2016 (lö v 30 – to v 31)
Plats: Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium i Saladamm, 7 km nordost om Sala.
Hemsida: http://www.osby.sala.se/
Boende: På Ösby finns fristående elevhem, enkelrum. Varje elevhem har gemensamt allrum, kök
och dusch. Vill man dela rum med någon, kan man ha en extra madrass, som man själv tar med sig
och då delar man på rumskostnaden. Sängkläder såsom täcke, kudde och lakan skall medtagas.
De flesta rum har egen toalett.
Du som vill bo i husvagn/husbil kan göra det. De som har husvagn och vill ha el, tar med skarvsladd
på ca 20 meter.
Rumspris i elevhem: 1350 kr, hund tillåtet i de flesta. Kan delas av två personer.
Husvagnsplats med el: 1100 kr. Man kan också tälta för 400 kr.
Mat vuxen: 1550 kr. Frukostbuffé, lunchlåda, middag. (Torsdag serveras frukost och lunch.)
Mat barn (3-12 år): 875 kr.

Grupper: SPÅR, SÖK, SPÖK, SKYDD, JAKT och ev. SPECIALSÖK
Löser vi upplägget för specialsöket, kommer detta att genomföras ungefär som tidigare,
men uppge för säkerhets skull ytterligare en grupp som alternativ eller komplement.
Fler önskemål kan tillgodoses, förutsatt att tillräckligt många anmäler sig. Kom gärna med förslag,
så annonserar vi ut!
ALLA måste hjälpas åt. Viktigt att komma ihåg att detta är ett kennelläger och inga instruktörer hyrs in.
Anledningen till det är att vi har många duktiga instruktörer och hundtränare inom kenneln. Meningen med
kennellägret är att ha roligt tillsammans med kennelvännerna samt att dela med sig av sina erfarenheter
och kunskaper.
Anmälan görs på särskilt formulär, som hittas här:
https://formogr.am/WOMObjqYxn
Det går också bra att anmäla via mail: krokaganget@gmail.com
Behöver du hjälp går det bra att kontakta Christian på tel 0705-166364 eller Christina 0703-347964
Betalning görs till bankgiro 632-1749 eller plusgiro: 55 48 93-8 först när din anmälan
är bekräftad. Då får du också ditt pris på lägret. Din anmälan är komplett först när den är betald.
Sista anmälningsdag: 1 juni 2018. OBS! Bindande anmälan!
OBS: ALLA priser finns specificerade längst ner på anmälningsformuläret.

Vi ses i sommar!
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