
Specialsöksläger  

INSTÄLLT
9-11 april 2021 inbjuder Svenska Chodský pesklubben till specialsöksläger på vackra Åkerby 
herrgård. En helg med duktiga instruktörer, god mat och rolig träning!

Vi startar på fredag 9 april kl.15.00 och avslutar på söndag 11 april kl.15.00. 
Mat, fika, logi, hundrumstillägg och instruktörer, allt ingår. 

Senast 1 mars vill vi ha din anmälan. 
Alla är välkomna, ange i din anmälan vilken nivå du själv anser att ni befinner er på så 
anpassar instruktörerna övningarna individuellt efter er nivå. Medlemskap i Svenska 
Brukshundklubben eller Sveriges Hundungdom är ett krav.  

Instruktörer
Björnar o Lena
Har många års erfarenhet av specialsök, både i praktiskt arbete och genom att hålla 
utbildningar. De har flera utbildningar från bl.a. SWDI. Björnar har även arbetat på 
Hundcampus och har därefter drivit eget företag med fokus på utbildning av specialsök och 
spår. 
Det viktigaste är att hund och förare har roligt tillsammans, det ger gladare och mer 
arbetsvilliga hundar, vilket leder till bättre resultat. 

Anmälan: Senast 1 mars mailar du din anmälan till asa.tiderman@gmail.com
Ange ditt namn, mailadress, telefonnummer, hundens namn, ålder och ras, erfarenhetsnivå 
(nybörjare, baskunskaper, erfaren), ev. behov av specialkost.
Anmälan är bindande. I händelse att rasklubben tvingas ställa in ex pga. smittrestriktioner 
återbetalas avgiften. I händelse av deltagares avbokning återbetalas avgiften endast om 
reserv finns att sätta in. 
Pris: 3800:-/person, senast 1 mars ska betalningen vara rasklubben tillhanda. 

Frågor? Kontakta Åsa Tiderman asa.tiderman@gmail.com tfn 0707-996105

Åkerby herrgård
I natursköna Bergslagens utanför Nora 
ligger Åkerby herrgård. Här finns stora 
områden att träna på och hundar är 
välkomna på rummen. Restaurangen är 
känd för sin goda mat och alla måltider 
samt boende i enkelrum ingår i priset. 
https://www.akerbyherrgard.se/hem
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*Vi kommer att vidta åtgärder för att kunna genomföra lägret så smittsäkert som 
möjligt. Vi följer också noggrant de rekommendationer och direktiv som Svenska 
Brukshundklubben anger. 


