
	  
	  

	  
Nacka	  bk´s	  läger	  på	  Flikens	  kursgård	  7-‐9	  sept	  2012	  

Nu	  är	  det	  dags	  för	  det	  vi	  hoppas	  ska	  bli	  en	  årlig	  tradition,	  vi	  har	  bokat	  flikens	  kursgård	  utanför	  
Norberg	  för	  en	  helg	  med	  mycket	  hundträning	  men	  även	  att	  vi	  ska	  kunna	  umgås	  med	  varandra.	  

Grupper:	  
Sök	  –	  Instruktör	  Johanna	  Mastenbroek	  6	  ekipage	  
Spår	  -‐	  Instruktör	  Per	  Olsson	  	  6	  ekipage	  
Lydnad/brukslydnad	  -‐	  Instruktör	  Tina	  Lorentzon	  6	  ekipage	  
Rallylydnad	  -‐	  Instruktör	  Veronica	  Räntfors	  6	  ekipage	  (grundkurs	  som	  krav	  eller	  motsvarande	  
kunskaper)	  
Lägergården:	  	  
Vi	  bor	  i	  tvåmansrum	  med	  dusch	  och	  toalett	  på	  rummet,	  täcke	  och	  kudde	  finns.	  Anmäl	  dig	  
gärna	  tillsammans	  med	  den	  du	  vill	  bo	  ihop	  med.	  
På	  Flikens	  kursgård	  har	  vi	  tillgång	  till	  ett	  bra	  stort	  kök,	  matsal,	  gräsytor	  	  att	  träna	  på	  samt	  
närhet	  till	  fin	  natur.	  	  
För	  mer	  information	  om	  kurs	  gården	  där	  vi	  ska	  hålla	  till	  besök	  då	  	  www.fliken.se	  

Mat:	  
Fredag	  kväll	  tänkte	  vi	  grilla	  så	  vi	  bjuder	  på	  sallad,	  bröd	  och	  ost,	  alla	  får	  ta	  med	  sig	  vad	  dom	  vill	  
grilla.	  Maten	  som	  ingår	  är	  frukost	  lördag,	  söndag,	  lunch	  lördag	  och	  söndag,	  middag	  lördag.	  	  

Pris	  och	  anmälan	  
Förare	  med	  hund:	  2	  200:-‐	  	  inkl	  kost	  och	  logi.	  
500:-‐	  betalas	  i	  anmälningsavgift	  	  resterande	  belopp	  senast	  31/5	  	  
Skulle	  du	  eller	  hunden	  bli	  sjuk	  återbetalas	  90%	  mot	  uppvisande	  av	  	  veterinär-‐/läkarintyg.	  
Löptikar	  får	  delta.	  	  

I	  anmälan	  skriver	  du:	  	  namn	  telefon	  mailadress	  ,	  vem	  du	  vill	  bo	  med,	  vilken	  grupp	  	  hundens	  
namn,	  ras,	  ålder	  	  
När	  vi	  mottagit	  din	  anmälan	  f	  år	  du	  en	  kvittens	  om	  du	  fått	  plats,	  därefter	  	  betalar	  du	  
anmälningsavgiften	  till	  klubbens	  PG	  4081784-‐3	  	  
Sista	  datum	  för	  anmälan	  är	  15/5	  och	  absolut	  sista	  betalningsdatum	  för	  resterande	  lägeravgift	  
är	  31/5	  	  
PM	  skickas	  ut	  till	  lägerdeltagarna	  via	  mail	  	  
Anmälan	  och	  eventuella	  frågor	  skickas	  till	  lager@nackabk.com	  

Hoppas	  vi	  syns,	  Cilla	  och	  Johanna	  



Presentation	  instruktörer	  
Tina	  Lorentzon.	  Lydnad/brukslydnad	  
Jag	  skaffade	  min	  första	  hund	  1985.	  Sedan	  dess	  har	  jag	  varit	  fast	  i	  att	  träna	  och	  tävla	  med	  hund.	  
Hundträning	  är	  för	  mig	  enormt	  avkopplande	  och	  fantastiskt	  roligt!	  Oavsett	  vad	  man	  tränar	  är	  
själva	  klurandet	  och	  problemlösningen	  det	  som	  driver	  mig.	  Man	  lär	  sig	  nya	  saker	  och	  
utvecklas	  hela	  tiden.	  	  
Jag	  har	  tävlat	  på	  elitnivå,	  sedan	  början	  av	  90-‐talet,	  i	  spår,	  sök	  och	  lydnad	  samt	  kört	  upp	  
tjänstehundar	  i	  räddning	  och	  bevakning.	  Jag	  har	  deltagit	  i	  flera	  SM	  i	  räddning	  samt	  lydnad	  och	  
har	  ett	  20-‐tal	  cert	  i	  spår.	  I	  nuläget	  har	  jag	  två	  hundar	  av	  rasen	  Golden	  Retriever	  som	  jag	  tränar	  
och	  tävlar	  med.	  Kuling	  1,5	  år	  uppflyttad	  till	  lägre	  klass	  spår,	  Zinus	  5	  år	  och	  räddningshund	  
samt	  uppfl.	  till	  elitklass	  spår	  och	  lydnadsklass	  3.	  	  
Jag	  är	  utbildad	  SBK-‐instruktör	  samt	  hundtjänstinstruktör.	  	  
När	  jag	  inte	  tränar	  hund	  jobbar	  jag	  med	  socialt	  arbete	  samt	  utbildning	  inom	  skola.	  I	  grunden	  
är	  jag	  lärare.	  För	  mig	  är	  den	  viktigaste	  ingrediensen	  att	  hund	  och	  förare	  har	  roligt	  på	  träning!	  
När	  det	  sedan	  blir	  lyckat	  på	  tävling,	  vilket	  är	  mitt	  mål,	  så	  är	  det	  pricken	  över	  i	  =)	  
Johanna	  Mastenbroek,	  sök	  
Har	  två	  schäfrar	  Canis	  som	  är	  10	  år	  och	  pensionär	  som	  jag	  tävlat	  EKL	  spår	  &	  sök	  med.	  Vi	  
lyckade	  samla	  ihop	  23	  cert	  innan	  skadorna	  satte	  stopp.	  Vi	  har	  även	  deltagit	  på	  några	  SM.	  
Eftersom	  jag	  är	  tävlingsmänniska	  var	  jag	  ju	  tvungen	  att	  skaffa	  en	  till.	  Lupus	  är	  nu	  två	  år	  och	  vi	  
bara	  har	  startat	  upp	  tävlandet.	  	  
Har	  varit	  medlem	  I	  BHK	  sedan	  1996	  och	  är	  medlem	  på	  GMBK.	  Började	  träna	  sök	  97	  och	  hade	  
då	  turen	  att	  hamna	  med	  otroligt	  duktiga	  människor	  bla	  Sven	  Järverud,	  så	  när	  jag	  tränar	  sök	  så	  
är	  det	  med	  framför	  allt	  genom	  vinden.	  Sedan	  är	  det	  givetvis	  upp	  till	  individen.	  Tycker	  det	  är	  
superkul	  att	  åka	  på	  läger	  både	  som	  instruktör	  och	  som	  deltagare.	  

Per	  Olsson,	  Spår	  
Per	  heter	  jag.	  Gjorde	  lumpen	  som	  hundförare	  i	  flygvapnet	  93.	  
Köpte	  min	  första	  Rottis	  95	  och	  har	  varit	  rasen	  trogen	  sedan	  dess.	  Är	  nyfiken	  på	  det	  mesta	  
inom	  hunderiet	  och	  har	  hållit	  på	  med	  allt	  från	  räddning	  till	  Ipo	  och	  skydds	  där	  jag	  även	  har	  
varit	  aktiv	  som	  figurant.	  Är	  även	  testledare	  på	  Mh	  så	  ofta	  jag	  hinner.	  Tävlar	  och	  tränar	  spår	  
med	  tanken	  att	  vi	  ska	  ha	  roligt	  hela	  tiden	  oavsett	  vad	  domaren	  visar	  för	  betyg,	  tror	  att	  man	  
tjänar	  på	  det	  i	  längden.	  -‐06	  blev	  Adius	  Olsson	  och	  Adius	  Mezzersmith	  brukschampion	  de	  enda	  
rottisarna	  det	  året	  som	  fick	  den	  titeln	  och	  jag	  tävlade	  med	  båda.	  De	  blev	  även	  rasmästare	  -‐06	  
och	  -‐07.	  -‐08	  tävlade	  jag	  stora	  Sm	  i	  Västerås	  med	  Mezzersmith	  som	  även	  han	  få	  13	  cert	  i	  spår	  
innan	  han	  gick	  i	  pension.	  

	   	  



Veronica	  Räntfors,	  Rallylydnad	  
SBK	  certifierad	  Allmänlydnadsinstruktör	  samt	  Rallylydnadsinstruktör.	  

Jag	  har	  hållit	  på	  med	  Rallylydnad	  sedan	  2007.	  Förutom	  att	  ha	  gått	  Grundkurs,	  
Fortsättningskurs,	  Avancerad	  kurs,	  Mästarklass	  och	  2	  Tävlingskurser	  i	  Rallylydnad	  har	  jag	  
visat	  upp	  Rallylydnad	  på	  Hundmässan	  stora	  ringen	  2007	  och	  Nordiska	  Mästerskapen	  i	  bruks	  
o	  skydd.	  Dessutom	  har	  jag	  tävlat	  upp	  till	  alla	  klasser	  med	  3olika	  hundar	  på	  olika	  nivåer,	  hållit	  i	  
10	  talet	  Rallylydnadskurser	  i	  alla	  klasser	  samt	  en	  tävlingskurs	  i	  Rally	  för	  Kungsörs	  BK	  i	  en	  
inomhushall	  för	  14	  ekipage.	  Jag	  har	  också	  tränat	  enskilda	  ekipage	  inför	  tävling.	  

För	  deltagande	  :	  
Minsta	  Krav	  är	  att	  ha	  gått	  Grundkurs	  i	  Rallylydnad.	  

På	  lägret	  kommer	  jag	  att	  fokusera	  på	  att	  lära	  ut	  Tävlingsinriktad	  Rally	  i	  den	  klass	  ni	  befinner	  
er	  i	  -‐	  slipa	  moment,	  rita	  egna	  banor,	  bygga	  banor,	  regelverk	  osv.	  
Framför	  allt	  ska	  vi	  ha	  Riktigt	  Kul!!!!	  


