SACK anordnar Vallningsläger för klubbens medlemmar
Datum: 1-2 september
Hos Ankie Hermansson på Fäboda Gård, Mariefred.
www.goosewood.com
Kostnad 2000kr /ekipage
Kostnad 400kr/dag för åhörarplats
Kostnaden inkluderar vallning, frukost/lunch/fika/middag på lördagen,
övernattningsplats samt frukost/lunch/fika på söndagen.
Anmälningsavgift: 500kr, resterande betalas senast 4 veckor innan lägret. Anmälan är bindande!
Inbetalas på PG 227946-1, ange deltagarens namn som referens.
Boka din plats genom att maila Sackkassor1@gmail.com och uppge ditt namn, SBK-medlemsnr,
hundens namn samt kort info om denna och om ni har tidigare erfarenhet av vallning.
Betala också in anmälningsavgiften, se info ovan.
Vi kommer att begränsa antalet deltagande hundekipage till 8 stycken, då vi vill att varje ekipage ska få ut så mycket
som möjligt av denna kurs! Finns obegränsat antal åskådarplatser.

Denna helg kräver inga som helst förkunskaper i vallning, vi välkomnar nybörjare samt erfarna!
Ankie anpassar träningen i fårhagen efter varje individs nivå vilket gör att vi alla kommer få ut mesta
möjliga av denna härliga hundhelg tillsammans!
Vi startar med teori och genomgång av helgen på lördagen 1 september kl 9.00,
vi tränar vallning med uppehåll för fika, lunch, middag samt välbehövlig sömn (för både förare och hund),
till ca kl 15.00 på söndagen.
(Finns möjlighet att övernatta redan från fredagen om så önskas)

SACK har fått godkänt av Ankie att få genomföra Vallanlagstest på deltagande hundar ifall ägaren så önskar!
Kostnaden för detta är ordinarie 250kr/hund men SACK har beslutat att subventionera testet med 100kr/hund
då vi önskar få in mer anlagstest-statistik på klubbens hundar.
Kostnaden för dig som ägare blir då endast 150kr/hund.
Passa på att få just din hund vallanlagstestad för en mindre kostnad än vanligt!
Åldersgräns för vallanlagstest är 12 månader.
Ett vallanlagstest är endast en genomgång av hundindividens naturliga vallanlag vilket är både viktigt för rasklubben
att få statistik om, samt väldigt roligt att få genomföra tillsammans med sin hund!
Det krävs ingen som helst träning inför detta utan det syftar till att ”testa” otränade hundars egenskaper i vallning.
På klubbens hemsida, under fliken ”aktiviteter/vallning”, så kan ni läsa mer om hur ett vallanlagstest utförs.

Vi hoppas innerligt att så många medlemmar som möjligt vill följa med på denna kurshelg!
Av egna erfarenheter så brukar vi ha fantastiskt roligt tillsammans, både i fårhagarna samt utanför…
Mer utförlig information, vägbeskrivning mm, skickas ut kort efter mottagen anmälan.
Vid minsta lilla fråga eller fundering, kontakta Sandra Larsson
Mail: Sackkassor1@gmail.com
Mobil: 070-720 83 50

