Perro de Trabajo anordnar träningsläger och
klubbmästerskap i lydnad och rallylydnad samt
vattenprov den 9-12 augusti 2018

Varmt välkomna att anmäla er till sommarens
perroläger i Herrfallet utanför Arboga. Vi kommer i
år att erbjuda fyra olika träningsgrupper där alla är
välkomna att delta oavsett vilken nivå man ligger på.
Grupperna träffas fredag och lördag förmiddag kl.
10.00-13.00 och i varje grupp finns en
träningsansvarig.
Grupperna som finns att anmäla sig till är:

•Vattenarbete (träningsansvarig Kristina Schöllin)
• Bruksspår (träningsansvarig Mia Svensson)
•Tävlingslydnad (träningsansvarig Lena Olsson)
•Rallylydnad (träningsansvarig Malin Sone och Mia
Greverius)

Preliminärt dagsprogram
•Torsdag 9/8 kl.18.00 samlas vi vid grillplatsen och ni får
information om grupper mm. Därefter går vi en gemensam
perropromenad och avslutar med korvgrillning som klubben
bjuder på.

•Fredag 10/8 kl. 10.00-13.00 tränar vi i de grupper man
valt. Kl. 15.00-18.00 har vi gemensam träning på stora
planen.

•Lördag 11/8 kl. 10.00-13.00 tränar alla i sina grupper.
•Kl. 15.00 är det KM i lydnad på stora planen.
•På kvällen (återkommer om tid) är det gemensam räk & grill
buffé i restaurangen. Pris 230kr/vuxen. 115kr/barn upp till
tolv år.

•Söndag 12/8 kl. 9.00 är det samling för vattenprover.
•Kl. 10.30 är det samling för KM i rallylydnad.
•Tiderna är preliminärt satta och kan ändras beroende på hur
många startande vi får i respektive klass. Tanken är att det
ska finnas möjlighet att starta i alla grenarna. Det kommer en
separat inbjudan till KM och vattenprov längre fram.
Anmälan för att delta på lägret ska vara oss tillhanda
senast 15/5 och ni anmäler via mail till
arbetandehundar@perroklubben.se
Uppge namn på dig och din hund. Du anger vilken
grupp du önskar träna i och vilken nivå ni ligger på.
På herrfallet.se bokar ni själva och betalar valfritt
boende. Det finns camping och både små och stora
stugor om man vill gå ihop och boka. Uppge
perroklubben vid bokning och anmäl er om ni önskar att
delta på den gemensamma räk och grillbuffen.
Senast 10/5 bör ni ha bokat ert boende, gärna tidigare.
Det är högsäsong på Herrfallet när lägret är och det är
därför bra att vara ute i god tid.
Hoppas att vi ses!
Lena, Yvonne, Christina. Mia, Mia och Malin

