SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

RIS

RIS Påskläger 2020
Påskhelgen fr 10/4- mån 13/4
På Sölvesborgsbrukshundklubb
I lägret ingår träning i någon av bruksgrenarna spår eller sök. Vi tränar både
special och lydnadsmoment. Alla är välkomna, från helt nybörjare till de som
tävlar elit. Träningen sker i mindre grupper där man använder den samlade
kompetensen i gruppen.

Vi börjar träningen med en morgonsamling på fredag kl 8:30 i klubbstugan.
Träningsgrupperna fördelas på torsdagskvällen och finns på tavlan i
mötesrummet. Varje grupp får själva bestämma hur de vill lägga upp dagen och
träningen.

I samband med lägret har vi två ytterligare aktiviteter:
- Medlemsmöte. Kl 17:00 söndagen den 12/4
- Exteriörbeskrivning. Måndagen den 13/4 kl.13. Glöm inte att anmäla er
på SBK tävling http://sbktavling.se/competitions/33798
För de som vill och kommer till Riesen Campen i tid på torsdag kväll finns det
god soppa. I lägerkostnaden ingår gemensam middag fredag och söndag kväll
och en baguette till lunch på måndagen. På lördag kväll ordnar vi tillsammans
en gemensam buffé där alla tar med vad de vill äta och kanske bjuda andra på.
Frukost och lunch övriga dagar får varje deltagare stå för själv. Vi hjälps åt med
den gemensamma maten, varje träningsgrupp får ett ansvarsområde.
Avgift för tränande och medföljande är 600 kr, betalas senast 2020-04-01 till Pg
33 60 17 -9. Anmälan är öppen via formulär på hemsidan
https://www.sblo.se/anmal-dig-2, det är först till kvarn som gäller!
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Boende ordnar man själv, förslag:
- RIS Camping “Riesen Camp” med elplatser för husvagn, 150kr/dygn alt
500kr/vecka, kan bokas via anmälningsformuläret
https://www.sblo.se/anmal-dig-2 när ni anmäler er till lägret
- Sölvesborgs BK lillstuga bokas bokning@solvesborgsbrukshundklubb.se,
- Ridklubbens stugor bokas axeltorp1@telia.com
- Närliggande vandrarhem www.yndegarden.se.
Välkomna att tillbringa en härlig påskhelg med RIS. Mer info med PM kommer
i RIS facebookgrupp samt på hemsidan www.sblo.se
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