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I år firar Svenska Schäferklubben 90 år. Det vill vi fira med en storsatsning på
bruksgrenarna. Västra distriktet kan nu erbjuda alla bruksintresserade en
lägervecka fullspäckad med hundträning och plats blir Romevi IP i Romelanda.
Vi tycker att alla hundägare skall få möjlighet att träna och aktivera sin hund
därför kan både nybörjare och elitekipage anmäla sig. Ta chansen och träna
med några av Sveriges mest rutinerade tävlingsförare i ett av Sveriges finaste
naturreservat. Fantastiska spårmarker och stora rymliga appellplaner gör
Romevi och Svartedalen till en perfekt plats för lägerverksamhet. Boka in
sommarens roligaste träningsvecka i din kalender snarast! Datum: måndag
14/7-lördag 19/7 – gäller för alla kurser utom figurantutbildningen som är en
helgkurs fredag 18/7-söndag 20/7
Plats: Romevi IP
Spårkurs 1
Avancerat spårarbete & brukslydnad som vänder sig till dig som tävlar/tränar i
de högsta klasserna.
Instruktör: Lars Persson.( 8 deltagare) Kurskod : Spår1
Spårkurs 2
Fördjupad spårträning & brukslydnad som är öppen för dig som är klar för start
i appellklass, lägre/högre klass.
Instruktör: Susanne Kihl(8 deltagare)Kurskod: Spår2
Spårkurs 3 a och b
Nybörjare Spår & lydnad passar alla som vill lära sig grunderna i spårarbete
med inriktning mot start i appellklass.
Instruktörer: Pia Hartlén grupp 3a Göran Hartlén grupp 3b
Kurskod : Spår3 ( 8+8 deltagare )

Sökkurs
En kurs med fokus på sökarbete och brukslydnad som vänder sig till både
nybörjare och dig som tränar och tävlar sök i de högsta klasserna.
Instruktör: Anneli Ohlsson( 6 deltagare) Kurskod :Sök

Träningsfigurant
Figurantutbildning IPO nybörjare. En utbildning som ger grunderna i
figurantarbete med inriktning mot Internationellt bruksarbete. Tre dagar
fredag- söndag Instruktörer. Teori :Robert Jönsson .Praktiskt figurantarbete :
Willy Winquist och Jonas Karlsson
(10 deltagare) Kurskod: IPOFig

Pris för samtliga kurser 3 500 SEK/ per deltagare vilket inkluderar frukost, lunch
samt middag. Vi erbjuder också kostnadsfri husvagnsuppställning. (El finns i
begränsad omfattning )För dig utan husvagn finns möjlighet till logi på t ex
vandrarhemmet i Kungälv eller Carlsténs fästning. Bokning av detta ombesörjs
av varje enskild kursdeltagare då boende inte ingår i kursavgiften. Fyll i din
anmälan i kontaktformuläret på Sd-västras hemsida snarast, eftersom antalet
platser är begränsade och behandlas efter principen ” först till kvarn”. Din plats
i respektive grupp är säkrad först i samband med att du betalat in
anmälningsavgiften. Anmälan är bindande och sista
anmälnings/betalningsdatum 2014-07-01. Betalning sker till Swedbank
Tävlingsbankgiro 793-4870. Märk din betalning med namn och kurskod.
PM postas när anmälan är stängd. Kontaktperson för lägerveckan är Reino
Oskarsson
0303-22 20 21 eller 0703 25 00 26 e:post ordforande@sdvastra.se

