Inbjudan till Dvärgschnauzerläger 2021.
Dvärgschnauzerringen bjuder in till läger.
Datum: 8-10/10 2021
Tid: Samling kl. 18.00 på fredag den 8/10
Avslutning cirka kl. 14:00 på söndag den 10/10
Plats: Strandstuvikens havsbad & camping Nyköping
Arrangör: Dvärgschnauzerringen
Lägret är fullspäckat med hundaktiviteter, hundträning, hundföreläsningar och
trevlig samvaro med hundfolk som har samma intresse som dig.
Tillsammans får ni bl.a. prova på en mängd olika hundsporter, men även lära er
om hund hälsovård, pälsvård och hundars beteende.
Anmälan är det först till kvarn som gäller, vi kan inte ta in hur många som helst,
ca: 30 talet hundar.
Anmälan sker till: ledamot@dvargschnauzer.se
Uppge vilken/vilka aktiviteter ni är intresserade av i anmälan, (se sidan 2 för
info).
Uppge vid anmälan namn och telefonnummer samt antal hundar.
När ni fått en bekräftelse på anmälan så bokar ni boende själva
(se sidan 3 för info).
Frida Tjernberg: vice.ordforande@dvargschnauzer.se
Tfn: 073-658 33 35
Kikki Tiestö: ledamot@dvargschnauzer.se
Tfn: 076-314 51 51

General Information

Aktiviteter på Dvärgschnauzerläger 2021
Agillity:
Freestyle:
Exteriörbeskrivning:
Föreläsning: Vardagsskötsel av din hund och vardagstrimning.
Nosework:
Personspår/Viltspår:
Rallylydnad:
Ringträning/handling, för utställning:
Vardagslydnad:
Vardagsskötsel av din hund:
Exteriörbeskrivningens innehåll:
1) Du får en GEDIGEN GENOMGÅNG av din hunds exteriör/ utseende av en
erfaren domare/ beskrivare av rasen. Du får ett protokoll och får veta vad man
tittar på och bedömer och du får ställa frågor eftersom det inte är någon tävling.
Det hela tar oftast 20-30 min.
2) Du HJÄLPER RASKLUBBEN att kartlägga hela vår ras, inte bara de ca 10
% som visas på utställning. Detta underlättar för bättre statistiskt underlag och
dokumentation vid kommande RAS arbete, som sker ca vart 5:e år.
3) Det är även en HJÄLP FÖR DIN UPPFÖDARE, som genom att beskriva sina
avelsdjur och dess avkomma också mer konkret kan se hur man lyckas med sina
intentioner!
4) Sist men inte minst viktigt är det EN NÖDVÄNDIGHET att göra om man vill
få sin hund KORAD. Godkänt MT tillsammans med godkänd
Exteriörbeskrivning vid lägst 18 mån. ålder ger den åtråvärda titeln KORAD!
Pris 300: - per ekipage.

General Information

Dvärgschnauzerläger 2021 camping och bokning.
Bokning gör ni efter att ni fått en bekräftelse på att aktivitetsplats finns.
Bokning sker till https://strandstuviken.se/bokning-kontakt/
E-post info@strandstuviken.se
Telefon 0155-97 810
Uppge namn, telefon och e-post adress när ni bokar.
Uppge även schnauzerläger vid bokningen för att få 15 % rabatt.
Husvagn/Husbil
Plats med el

290: -/Natt

Stugor
8 st. 2 Bäddars 10kvm
3 st. 4 Bäddars 15kvm
1 st. 6 Bäddstuga

550: -/Natt
650: -/Natt
900: -/Natt

Vandrarhem

180: -/Bädd/Natt

Tält 1 pers1
Tält 2+ pers2

50: -/Natt
80: -/Natt

OBS på dessa priser blir det 15 % rabatt!
Samlingsrum, gräsplaner, servicehus och el ingår i alla priser.

General Information

