LÄGER PÅ HALLSBERGS BRUKSHUNDKLUBB
Datum: 27-29 augusti 2021
Tid: Samling fredag kl. 16.00 och avslutning söndag kl. 13 med lunch.
Var: Samling vår klubblokal i Kärr Brändåsen

Kostnad: 500:-/ekipage. (1 pers och 1 hund). Det går dock bra att ha med flera
hundar och alternera. I priset ingår fika på fredag em, grillning fredag kväll, för och
eftermiddagsfika samt lunch på lördag, förmiddagsfika och lunch på söndag.
Träning i tre pass i någon/några av nedanstående grupper.

Grupper att anmäla sig till:
Agility
Lydnad
Nosework
Rallylydnad
Freestyle/HTM
Spår
Sök
Rapport
Brukslydnad

Upplägg och information:
Schema:
Fredag samling klockan 16.00.
Vi startar med fika.
Indelning i 2 grupper. (lottning)
KL.16.45 – 17.45
Kl. 18.00-19.00

Grupp 1 Föreläsning massage/stretching.
Grupp 2 Genomgång/prova Hoopers.
Grupp 1 Genomgång/prova Hoopers.
Grupp 2 Föreläsning massage/stretching.

KL. 19.00 Poängjakt med hund.
Gemensam grillning. Klubben står för förtäring.
Lördag Samling kl. 9.30
Vi startar med fika (frukostmacka)
Kl. 10.00 – 12.00

Träningsgrupper
Lunch kl. 12.00 – 13.00

Kl. 13.00 – 17.00

Träningsgrupper (fikapaus när det passar)

Söndag Samling kl. 9.30
Vi startar med fika (frukostmacka)
Kl. 10.00-13.00

Träningsgrupper (fikapaus när det passar)
Lunch med avslutning. KL. 13.00

Träning i grupper: Du kan anmäla dig till en eller flera av träningsgrupperna.

Alla i gruppen hjälper varandra utifrån de önskemål som deltagarna har.

Boende: Vill du bo kvar på klubben under helgen så går det bra. Husvagnsplats
kostar 50:- fre till sön m el. Kostnadsfri övernattning i klubbstugan. Tänk på att
flera kan vilja övernatta i klubbstugan och att du då behöver ha en bur med till din
hund.

Anmälan och betalning: Medlemskap i Hallsbergs BK är obligatoriskt. 40
platser. Först till kvarn gäller vid anmälan! I anmälan ange följande: Namn, adress,
telefonnummer, personnr (10 siffror), medlemsnummer, vilken/vilka träningsgrupper
du vill delta i och om du önskar husvagnsplats. Ange om du önskar vegetarisk mat eller
om du har någon födoämnesallergi. Anmälan görs till ordforande@hallsbergsbk.se.
Sista anmälningsdag är den 1 augusti. Deltagaravgiften (500 kr/pers/hund + ev kostn
för husvagnsplats.) ska vara klubben tillhanda senast den 15 augusti och betalas till
vårt bankgiro: 142-1221 eller swish 1233262276. Ange namn, läger och ev husvagn vid
inbetalningen.

Hoopers:

Hoopers är en hundsport där målet är att bemästra en hinderbana
bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket utan fel. Ett smidigt
samarbete mellan förare och hund och en hög grad av skicklighet är de viktigaste
grunden för denna hundsport. Instruktör: Betina Pedersen, Hundlyftet.

Massage/stretching;
Massage på hunden sänker blodtrycket, minskar smärta och muskelspänning, frisätter
hormonet oxytocin som ger en rofylld känsla, möjlighet att förebygga skador, ökar
kontakt och samhörighet, förbättrar pälskvalitet.
Vid stretching bibehålls ledens naturliga rörelsebana och störningar undviks i
muskulatur och ledfunktion. Stretching är avstressande och ger ofta hjälp till
avslappning. Det kan också bidra till en kroppsmedvetenhet som gynnar individen, och i
sin tur kan motverka skador genom bättre kroppskontroll. En fördel med att kunna
stretcha sin hund är bland annat att spänningar, muskelbristningar och skador
snabbare kan upptäckas.

