PM
RIKSLÄGER
Svenska Dobermannklubben 2013
24-28:e juli, Tånga hed

Nu närmar sig vårt Riksläger 2013 med stormsteg och vi hoppas alla är laddade.

Samling.
Då många har lång resväg till Tånga hed så kommer samlingen ske den 24:e juli mellan klockan 11.00
– 12.00 med en lättare lunch och för installering i rummen/parkering av husvagn, tält osv.
Klockan 12.30 kör vi ett uppstartsmöte för samtliga deltagare, därefter samlas alla i sina respektive
grupper där ni tillsammans med respektive instruktör planerar upp lägerveckan och lägret är igång.
Lydnads- och ZTP-gruppen har vi tyvärr varit tvungna att ställa in pga. för få anmälda.
Medlemsmöte
Medlemsmöte Svenska Dobermannklubben fredagen den 26:e juli klockan 18.00 i Mässen på Tånga
hed.
Lördagen.
Efter lördagens träningar så kommer vi att ha ännu lite roligare. Då kommer vi att få prova på drag
med kickbike (kommer säkert blir fler dagar med denna aktivitet för den som vill). Vi har både Jakob
Halttunen och Magnus Bergström hos oss som kommer att visa oss. Förhoppningsvis får vi sedan
kanske till en liten tävling, vem vågar?! ☺
Det blir även lite lagtävlingar och efter detta så kör vi en jubiléumsmiddag då dobermannklubben
fyller 45 år 2013.

Mat.
Lunch kommer att serveras klockan 13.00 varje dag.
Frukost och kvällsmat står var och en för själva.
Kaffe och the kommer att serveras på morgonen i Mässen för att underlätta i barackerna.
Kvällstid kör vi igång grillarna.
Arbetsansvaret för lunchen kommer att fördelas över grupperna. Den kommer att gå till så att
samtliga som vill äta lunch till självkostnadspris i matsalen skriver upp sitt namn på en lista som sitter
i matsalen före klockan 9.00 varje morgon.
Därefter så inhämtar varje ansvarig grupp denna lista och planerar, utför inköp, tillagning och
servering av denna lunch. Kostnaden för lunchen slås ut på antalet lunchgäster och betalning tas
emot kontant vid varje lunch av respektive grupp.

Matplaneringen kommer att se ut som så:
Torsdag har IPO-gruppen ansvaret för kaffe/the till frukost och lunch.
Fredag har spårgruppen ansvaret för kaffe/the till frukost och lunch.
Lördag har sökgruppen ansvaret för kaffe/the till frukost och lunch.
Söndag har en mix ansvaret för kaffe/the till frukost och lunch.
Träningen
Träningen kommer att vara mellan klockan 09.00-17.00 torsdag-lördag.
Onsdag 13.00-17-00 och söndagen avslutar vi lägret klockan 15.00 för städning och avslut.
Att medtaga
Glöm inte att ta med era träningsgrejer som ni kommer att behöva under veckan.
Massor av hundgodis.
Sängkläder för de som bor i barackerna.
Passande kläder, regnkläder hoppas vi att vi slipper.
Ett glatt lägerhumör!

Regler
Några korta regler.
- Alla hundar rastas kopplade på området.
- Plocka upp efter era hundar.
- Källsortera sopor.
- Själva städa och återställa baracker/boende innan man lämnar Tånga hed.
- Ta hänsyn till hyresgäster på Tånga hed.
- Absolut förbjudet att röka inomhus.
- Var i tid till samlingarna då vissa aktiviteter inte kommer att vara belägna på själva Tånga
hed.
- Skott kommer att förekomma under lägret så meddela omgående om det är någon hund
som är skottberörd.
- Ha en superkul vecka!!!

Varmt välkomna för en grym vecka!
Kontaktperson vid eventuella frågor under lägret:
Camilla Dahlgren tel. 0730 27 61 88

