Sörmlandsdistriktet inbjuder till träningsdagar
6/5 Brukslydnad med Catrin Englund
Plats: BBK

Pris 700:-

Tider: 9.00-17.00

Vi vänder oss till dig som är redo för att tävla appellklass eller är uppflyttad till lägre klass. Vi
samlas på Botkyrka BK 09.00 och kommer att varva teori och praktik. För anmälan se längre ned
i inbjudan. 6 platser med hund. 3 åhörarplatser (pris 200:-) Var och en fixar med lunch men fika
ingår i priset.

6/5 Specialsök med Maria Gabrielsson
Plats: BBK

Pris: 500:-

Tider: 9.00-12.30 Grp 1

Grupp 1 vänder sig till dig som precis har börjat med specialsök. Förkunskapskrav är att din
hund tycker om att jaga och gripa leksaken röd kong classic i lämplig storlek.
För anmälan, se nedan i inbjudan. Max 5 deltagare/grupp.

6/5 Specialsök med Maria Gabrielsson
Plats: BBK

Pris: 500:-

Tider: 13.30-17.00 Grp 2

Grupp 2 vänder sig till dig som redan har börjat göra prov i specialsök eller som har en stabil
markering i ca 5 sekunder.
För anmälan, se nedan i inbjudan. Max 5 deltagare/grupp.

10/5 Spårboost med Mikael Svensson & Curt Andersson
Plats: Katrineholm BK

Pris 700:-

Tider: 08.00- sent på eftermiddagen, svårt att säga.

Max 6 platser. Fika ingår i priset men var och en fixar egen lunch. Ekipage i lkl kommer att
prioriteras.

21/5 Rapport med Ia Weylandt & Thomas Franzon
Plats: Flen BK

Pris: 700:-

Tider: 09.00-ca 17.00

För att vara med vid denna tematräning i rapport måste du ha en hjälpförare med dig. Ni måste
ha påbörjat er träning men behöver inte startat vid någon tävling ännu. Teori och praktik
kommer att varvas. Ta med egen lunch, fika finns på Flen BK. Räkna med att det blir många
timmar ute i skogen, så ta gärna med liggunderlag åt hunden och kanske en pall åt dig själv.

Sörmlandsdistriktet inbjuder till träningsdagar
Tjänstetecken är ett måste på hunden. Ekipage i akl och lkl har företräde med vid plats kan
ekipage i högre och elitklass vara med men fokus kommer att ligga på att boosta våra nya
ekipage.

22/5 Sökboost med Jeanette Liljebäck
Plats: Botkyrka BK

Pris 700:-

Tider: 08.30- sent på eftermiddagen, svårt att säga.

Max 6 platser. Fika ingår i priset men var och en fixar egen lunch. Ekipage i lkl kommer att
prioriteras. Tjänstetecken på hunden är ett måste. Ta även gärna med liggunderlag och en pall
att sitta på.

17/6 Uppletande med Catrin Englund & Maria Gabrielsson
Plats: Gnesta-Trosa BK

Pris: 700:-

Tider: 10.00-16.00

Vi kommer att ha två grupper. Den ena gruppen är för nybörjare (instruktör Maria Gabrielsson)
med ambition att tävla bruks. Den andra gruppen (instruktör Catrin Englund) är för de som redan
tävlar i lkl/hkl och står inför att inom en snar framtid ha uppletande som ett av momenten vid
sin tävling. Tjänstetecken är ett krav.
Max antal deltagare/grupp är 6 stycken.

Anmälan:
Anmälan skickas till tksormland@gmail.com och skriv aktivitet och datum i ämnesfältet. Först
till kvarn men vi kommer att sprida platser till klubbarna. Vi vill ha ditt namn, klubb, info om din
hund, gren, datum, ev grupp, medlemsnummer och övriga kontaktuppgifter som mobilnummer
och mailadress.
Betalning görs till distriktet efter bekräftad plats.
Frågor besvaras av Maria 070-5384169 eller tksormland@gmail.com

Vi planerar även för en dag med lydnadslydnad. Vi återkommer med info.

// D-TS Sörmland

