Svenska Dobermannklubben inbjuder till
RIKSLÄGER
23-27 juli, 2014
Tånga hed, Vårgårda

Boka in din semester 2014 nu!
Svenska Dobermannklubben inbjuder till riksläger sommaren 2014 vid Tånga Hed ca. 2 km från Vårgårda.
Missa inte ”årets dobermannhändelse”! Rikslägret 2013 var en succé och vi tror att årets läger kommer bli
precis lika roligt eller varför inte göra det ännu roligare.
Nybörjare som rutinerad, anmäl nu!
Det kommer att ges möjlighet till exteriörbeskrivning under lägret, meddela intresse vid anmälan.
Skyddslicenskurs kommer att hållas, meddela intresse för detta vid anmälan.
Det kommer att arrangeras officiellt BH-prov för de som önskar och framförallt årets Dobermannrace
kommer att gå av stapeln på lördagkvällen med allt vad det innebär.

Fredagen den 25:e juli klockan 18.00 kommer det att vara medlemsmöte i Svenska Dobermannklubben på
Tånga Hed.
Detta och mycket fler aktiviteter! Håll utkik på hemsidan som kommer att uppdateras med mer
information om årets läger!
Instruktörer är inte klara ännu, håll utkik på hemsidan. Givetvis kommer det bli kunniga och superduktiga
instruktörer precis som tidigare år.
Grupper som planeras är:
IPO-grupp, BH-grupp/lydnad, Bruksspår- och sökgrupp.

Vid fullbokad instruktör kommer ny instruktör att anlitas därför sätter vi inga gränser för antalet deltagare
utan alla är välkomna att anmäla fram till den 1:a juni.

OBS! Boende bokas och betalas direkt till Tånga Hed vandrarhem. Närmare information och bokning på
tel 0322-62 43 11 hemsida www.tangahed.se

Mat kommer att lagas av deltagarna själva till självkostnadspris för den som önskar. Matlag kommer att
turas om. Kök för egen hushållning finns.
Kvällstid tänds grillarna och så sköter man sin ”köttbit” själv.
Lägerkostnad 1.500 kr inbetalas till Svenska Dobermannklubbens PG 19 51 59-9, märk betalningen med
namn och ”Riksläger”.

Anmälan och betalning skall vara Svenska Dobermannklubben till handa senast den 1:a juni 2014.
Betalning = Anmälan.
Anmälan läger sker till
Camilla Dahlgren, e-post camilla@lovsveden.se eller tel. 0730 27 61 88
OBS, ANMÄLAN ÄR BINDANDE!
Vi ses vid Svenska Dobermannklubbens riksläger på Tånga Hed 2014!

