Lesseboortens BK
Läger 2018
Instruktörer i år är Jenny Fick i Lydnad, Hanna Nilsson i
Rallylydnad, Thomas Bergqvist i Skydd.
Årets läger infaller 18-20/5 och kommer hållas på Hällebergas Lägergård.
Priset ligger på 2500kr och i detta ingår det fika, lunch, frukost & middag under hela lägret.
Lesseboortens medlemmar har förtur, om dem anmäler sig senast 12/3 2018.
Sista anmälningsdag är 30/4!

Klicka här, för att komma till anmälan.
PRISLISTA :
LÄGER ink mat 2 500kr
ÅHÖRARE ink mat 800kr
Sängplats på Hälleberga 400kr
Lakan & Handduk på Hälleberga 50kr
Husvagns/Husbilsplats 400kr
Betalning ska vara tillhanda klubben senast 30/4, information om betalning kommer när ni gjort en anmälan.
Observera att det kan ta någon dag, innan ni får betalningsanvisning. Anmälan är bindande och betalning
återfås endast om veterinärintyg eller läkarintyg kan uppvisas, eller om man hittar en ersättare.
Hälleberga Lägergård ligger i närheten utav Orrefors, adressen till Hälleberga är Hälleberga 108, 380 41
GULLASKRUV.
På Hälleberga finns det 12 rum med 2x2 sängar, ett rum med 4x2 sängar där hundar är tillåtna, det finns
även 4 rum där hund inte är tillåtet på rummet. Försök att para ihop er i hundrummen, så de räcker åt alla.
Hälleberga kan bistå med lakan och handduk för en kostnad av 50 kr, annars får man ta med sig egna.
Jenny Fick - LYDNAD
Jag heter Jenny Fick och har två hundar Mallen Ares och min pensionären Liv en schäfer. Jag har kört hund
i 20 år mest i spårhundsgruppen. 8 Cert med Liv. Utbildad SBK instruktör. Ares och jag satsar på Skydd
som är en ny erfarenhet. Jag gillar att individ anpassa träningen och att hitta olika vägar för att få ett resultat
med mycket glädje! Ju fler verktyg man har i ryggsäcken, ju mer har man att erbjuda hunden!
Hanna Nilsson (Kennel blågul) - RALLYLYDNAD

Mitt motto lyder "Hur svårt kan det va?!" och visst ligger det något i det. Att lyckas i livet handlar mycket
om inställning och detsamma gäller hundträning. Om jag tror att det kommer funka, så är chansen ganska
stor att det gör det. förutom rätt inställning, så försöker jag även vara så tydlig, som möjligt mot mina
hundar, när vi tränar. "Nej" är fel, "bra" är rätt och "individbaserade" träningsupplägg är a & o. Svårare än
så, behöver det faktiskt inte vara, att träna hund.
Jag är utbildad SBK-instruktör sedan våren 2010 och sedan februari 2013 är jag dessutom Diplomerad
Instruktör inom SSRK. Jag håller mest kurser/privatlektioner inom rallylydnad, lydnad, jaktapportering samt
vardagslydnad.
Om ni skulle fråga mig vad det bästa med att hålla kurser är, så är det att jag lär mig minst lika mycket, som
de som deltar. Att kunna betrakta någon helt objektivt, är det bästa sättet att lära sig nya saker på. I alla fall
enligt mig.
Thomas Bergqvist - SKYDD
Jag heter Thomas Bergqvist och är född –71. Min hundbakgrund började för många år sedan med mammas
storpudel..
Jag gjorde militärtjänst som hundförare och jobbade därefter som dressör. Där utbildade jag hundar till
försvaret, polisen, vaktbolag m.m.
Jag jobbar idag hos Securitas och har jobbat som hundförare där sedan –95.
Sedan –02 jobbar jag även som hundinstruktör.
Jag är aktiv inom SBK, där jag tävlat spår och sök, men mest aktivt i skyddshundsgruppen. Där har jag
bland annat deltagit på ett SM i skyddshundsgruppen –11 med Aspirant’s Dekov.
I mitt och min sambos hushåll finns fyra Schäfrar och en Holländsk herdehund.
Holländaren är min ny tilltänkta stjärna för både tävling och tjänst.
Som skyddsfigurant har jag varit aktivt sedan – 95. Jag blir anlitad på flertalet skyddsläger varje år.
Mästerskap jag tjänstgjort på:
Securitas SM flertalet gånger.
Schäfer SM – 06 Västervik
Bruks SM – 07 Piteå
Bruks SM -16 Borås
Polis SM – 09 Östergötland
Polis SM – 11 Karlsborg
Polis SM – 13 Söderhamn
Polis SM - 16 Falun
Var även uttagen till SM –11, men fick tacka nej då jag kvalade in själv.
Som instruktör håller jag en ödmjuk inställning till ekipagen. Jag har inser att alla har sina egna mål,
ambitioner och förutsättningar med hundverksamheten.
Hoppas på ett par roliga och givande dagar tillsammans med er!

Varmt välkomna!
Lesseboortens Bk

