
 

 

Lägret är till för er som har en målsättning att komma till tävling eller för er som tävlar aktivt. Om ni 
är nyfikna på att börja med bruks- eller lydnad är detta ett perfekt tillfälle att gå som åhörare! 
Anmälan skickas in till: anmalanbodenbk@gmail.com 
 
Anmälan är öppen till och med 10 mars 2017. 
 



 
PRISER: 
Siv Svendsen, lydnad, två dagar 3000 kronor med hund. Åhörare: 1000 kronor / två dagar. 
Kristina Svensson, sök, två dagar 1500 kronor med hund. Åhörare 500 kronor / två dagar. 
Cari Rörström, spår, två dagar 1500 kronor med hund. Åhörare 500 kronor / två dagar. 
 
Föreläsning om Rapport med Kristina Svensson torsdag kväll: Ingår för deltagare på lägret. (icke 
deltagare 100 kronor). 
Föreläsning om Friskvård med Cari Rörström lördag kväll: Ingår för deltagare på lägret (icke 
deltagare 100 kronor). 
 
Grillkväll på fredag ingår i deltagaravgiften. 
Husvagnsplats utan el: 100 kronor per dygn (max 6 platser), bokas i samband med anmälan. 
Klubbstugans uthyrningsrum, 200kr/dygn (max 6 platser), bokas i samband med anmälan.  
Boende finns även på Bodens Camping som ligger ca 5km från klubben. 
 
ANMÄLAN: 
I anmälan ska följande uppgifter framgå: 
 
DELTAGARE MED HUND: 
Fullständigt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter (telefon samt e-post): 
Hundens namn och ålder: 
Vilken/vilka kurs/kurser du vill gå:  
(Siv Svendsen 2 dagar / 4 dagar?) 
Medlemskap i Bodens Brukshundklubb: JA / NEJ 
Husvagnsplats utan el : JA / NEJ ( om JA vilka dygn)                   
Uthyrningsrum: JA / NEJ ( om JA vilka dygn) 
Vill du vara med på grillkvällen?: JA / NEJ 
Vill du delta på föreläsningen om Rapport?: JA / NEJ 
Vill du delta på föreläsningen om Friskvård?: JA / NEJ 
 
ÅHÖRARE: 
Fullständigt namn, adress och kontaktuppgifter (telefon samt e-post): 
Medlemskap i Bodens brukshundklubb: JA / NEJ  
Kurs: 
(Vid åhörarplats för Siv Svendsen, vilka dagar TORSDAG / FREDAG eller LÖRDAG/SÖNDAG) 
 
PLATS PÅ FÖRELÄSNING (ICKE DELTAGARE): 
Skicka e-post om vilken föreläsning du önskar delta på. 
 
INFORMATION: 
Samtliga hundar ska vara vaccinerade. Medtag vaccinationsintyg. 
Medlemskap i Svenska Brukshundklubben är obligatoriskt och medlemmar i Bodens BK eller Bodens 
HU har förtur till platserna på kurserna. Som medlem räknas även de som har delmedlemskap med 
huvudmedlemskap i andra klubbar. Alla är hjärtligt välkomna att anmäla och vi fyller upp platserna i 
tur och ordning. 
När ni fått bekräftelse på att ni fått en plats på kursen medföljer uppgifter om vart betalning ska ske. 
 
Anmälan är bindande. Återbetalning av kursavgift sker endast om 1) reserv finns, 2) läkar- eller 
veterinärintyg finns. 
 
Har ni några frågor kan ni kontakta oss på e-post: anmalanbodenbk@gmail.com 
 
Varmt välkomna! 

 


