Välkommen på viltspårskurs VT 2019
Detta kommer vara en kurs på 4 ggr för att lära sig grunderna i ett viltspår. För dom som VILL kan vi,
för egen kostnad, boka och åka till en viltspårsdomare och gå ett anlagsprov.
Anlagsprovet är isåfall utöver kursen. Vill man bara lära sig grunderna så är det okej.
När är kursdagarna?
Första tillfället: Lördag 11 Maj, tid 10.00.
Plats: Kättingen, Silvergruvan (för dom som inte vet vart det är så samlas vi på klubben 09.45 för att
åka dit tillsammans).
Sen får vi bestämma lite fritt när vi ska ha dom andra tillfällena. Vi får vara lite flexibla då vi alla
jobbar olika och har olika intressen som är på helger eller vardagar.
Kostnad för kursen är 430 kr + medlemsavgift.
Efter anmälan kommer ett bekräftelsemail där står det om ni kommit med eller inte på kursen. För er
som kommit med på kursen finns betalnings - information för kursen och medlemskap i
bekräftelsemailet. Har ni inte hört något inom 2-3 dagar efter er anmälan så hör av er.
Ta med till varje tillfälle:
●
●
●
●

Sele
Långlina/spårlina (om ni har)
Godis/leksak
Fika!! ;)

Till första tillfället, ta med vaccinationsintyg.
Att tänka på innan ni anmäler er att det kommer bli några timmar i skogen per tillfälle. Exakt hur
många timmar vet vi inte, det är beroende per ekipage hur det går. Men räkna med ca 4 timmar vi
kommer behöva vara i skogen.
Vi går igenom lite information, spåren ska läggas, spåren ska få “dra” en stund och sedan ska vi spåra
med hunden.
Har ni frågor om kursen så kontakta mig gärna på saraleppanen@gmail.com eller ring/smsa mig
0703322553 (efter kl 15.00 då jag jobbar nätter).

Max 8 deltagare (först till kvarn).
Anmälan sker i detta formulär:
https://docs.google.com/forms/d/1A8GXva1ImTuzuzlnJ1LULnjBtIGfgZvyjkAwGwU-nz4/edit

VARMT VÄLKOMNA MED ERAN ANMÄLAN!
MVH Sara, Susanne och Kamilla

