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Inbjudan till Distriktets stora utbildningshelg i Bruks. 
 
Missa inte chansen att vidareutbilda dig och din hund i våra bruksgrenar. Det är också ett bra 
tillfälle för dig som är tävlingsledare, domare och funktionär inom bruksgrenarna att vidga 
dina kunskaper i denna hundsport. 
En intresseanmälan skickades ut före sommaren och det är utifrån denna som vi nu 
skräddarsyr vår stora utbildningshelg i Bruks. Detta blir ett samarbete mellan 
Skaraborgsdistriktet och Studiefrämjandet. Anmälan är bindande och är komplett när 
anmälningsavgiften är betald. Tyvärr blir inte alla grenar representerade pga. få anmälningar, 
rapport och skydd utgår. OBS ! Vi har ett begränsat antal platser i grupperna samt maxantalet 
på 70 personer totalt. Då vi blir många får du räkna med att det blir transportsträckor då själva 
älgjakten fortsätter även denna helg i skog och mark. Du måste respektera den skog vi blivit 
tilldelade, det kommer att utses en ansvarig i varje grupp att detta efterföljs. 
Det är av mycket stor vikt att du anmäler dig till rätt grupp både för dig själv och de andra 
kursdeltagarna. Alltså en nybörjar hund i sök är inte berättigad att deltaga i Elit sök. 
 
Utifrån intresseanmälan har vi också tillsatt instruktörer i de olika grupperna. 
 
Följande grupper finns på utbildningshelgen. 
 
Grupp 1  Nybörjargrupp i SÖK med Instruktör Susanne Kil 
 
Grupp 2 Fortsättningsgrupp i SÖK med Instruktör ( fortsättning från lägret 2007 med 

Johanna Mastenbrouk )  
 
Grupp 3 Tävlingsgrupp/Träningsgrupp i SÖK med Instruktör Lena Svanström för 

tävlingsekipage. Avsök för skyddshundar 
 
Grupp 4 Träningsgrupp i SÖK utan instruktör 
 
Grupp 5 Tävlingsgrupp i SÖK utan instruktör  
 
Grupp 6  Tävlingsgrupp i SÖK Elit utan instruktör.  
 
Grupp 7, 8  Träning/Tävlingsgrupp i Spår utan instruktör. Kan bli flera grupper beroende på 

spårmarker. 
 
Grupp 9 Träningsgrupp för Valpar/Unghundar utan instruktör 
 
Grupp 10 Funktionär, familjemedlem  
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Prel. Program ( utförligare program skickas med PM i slutet av oktober )  
 
Fredag 7/11 Eftermiddag: Incheckning i stugor/husvagnar 

18.00 Samling i Gästhuset för gemensam kvällsvickning. Efter måltiden har vi 
teori och inventering av hundarna i olika konferensrum, för att kunna utarbeta en 
individuell studieplan för varje ekipage under helgen. 

Lördag 8/11 09.00 – Em. Teori och praktik varvas på varje ekipage ute i skogen 
 18.30 Kamratfest med lotterier 
Söndag 9/11 09.00 – Em. Teori och praktik varvas på varje ekipage ute i skogen. 
 
Anmälningsavgifter: 
I anmälningsavgiften ingår kostnader för utbildningshelgen, 2 middagar. 
OBS ! Ta med egen lunch till skogen ( smörgås, korv att grilla, dryck )  
 
Grupp 1 Kursavgift:  900:- 
Grupp 2 Kursavgift: 900:- 
Grupp 3 Kursavgift: 900::- 
Grupp 4 Kursavgift: 450:- 
Grupp 5 Kursavgift: 450:- 
Grupp 6 Kursavgift: 450:- 
Grupp 7 Kursavgift: 450:- 
Grupp 8,9 Kursavgift: 450:- 
Grupp 10 Kursavgift: 450:- 
 
Anmälan: Eftersom Skaraborgsdistriktets hemsida är under uppdatering sker anmälan till 

Berit Björk. Gå in på min hemsida www.nolgarden18.se och klicka på anmälan 
till Distriktets utbildningshelg. Fyll i anmälan och klicka på skicka. Jag skickar 
ett svar att jag mottagit din anmälan. Anmälan endast via mail. 
Betalning sker till Skaraborgsdistriktets pg. 687738-5   
 

Du som önskar specialkost glöm inte ange detta på din anmälan. 
 
OBS !!  Boende får du ordna själv, husvagn eller stuga.  
 www.hokensas-semesterby.com    Tel: 0502- 230 53 
Anmälan sista betalningsdag 2008-10-19 
 
OBS: Anmälan är ej komplett förrän kursavgiften är betald. 
Frågor besvaras av Berit Björk 0506-132 03, 0731-813849 

 
   Väl Mött till en givande helg med din hund. 
    Distriktets Lägergrupp 
    Berit Björk Mariestad 
    Ulla-Britt Norberg Falbygden 
    Marita Lundström Lidköping 
    Eva-Maria Hellander Mullsjö 


