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Svenska Chodský pes 
klubben inbjuder till 
hundläger i Sundsvall 
under sista helgen i april 
 
Plats:  Sundsvalls bruks- 
hundklubb 
Adress: Gudmundsbyn 201 
Sundsvall 
 

Lägeravgift inkl. jubileums- 

middag (söndag) 2.500:- 
(exklusive boendekostnad) 
 
Deltagande på läger utan att gå 
kurs alt. medföljare betalar en 
avgift på 500 kr inkl. jubileums- 
middag (söndag), (exklusive 
boendekostnad) 
 
Max antal deltagare på 
kurserna: totalt 24 st  
Deltagare som ej går 
kurs/medföljare, inget maxantal.  
 
Kurstider: Starttid 08.30 avfärd 
till områden från Sundsvalls BHK. 
Sluttid ca 17.00, varje instruktör 
bestämmer i gruppen hur lång 
lunch som önskas.  

 
På lägret kommer det finnas 3 
grenar att välja emellan att kursa 
i; Räddingsök, Hårda spår eller 
Bruksspår.  
 
Exteriörbeskrivning: 
Under fredagen, som är tänkt till 
en res-/installationsdag kommer 
det finnas möjlighet till 
exteriörbeskrivning. Detta anmäls 
via SBK tävling.  
Bedömare: Sandra Siverman.  
 
Under lördag och söndag kursar 
man för en och samma 
instruktör/instruktörer i en gren 
med en och samma hund (det går 
alltså ej att köra flera olika hundar 
under helgen, utan den hund som 
man är anmäld med är den man 
kursar med).  
 
På söndagen hålls 
jubileumsmiddag på kvällen och 
måndagen är tänkt som 
avresedag.  
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KURSER ATT VÄLJA 
EMELLAN: 
 
Räddningssök: minst 5 st 
deltagare max 10 st.  
Instruktörer: Thommie Gradin 
och Linda jansson 
Thommie utbildad 
räddningsinstruktör och 
allmänlydnadsinstruktör. 
Aktiv i räddningsvärlden sedan 
1994, han har haft flera 
certifierade räddningshundar och 
tillhört SWIFT, Svenska 
internationella sök och 
räddningsstyrkan. 
Linda är utbildad instruktör i 
allmänlydnad, bruks, specialsök 
och friskvård för hund. 
Aktiv sedan 1988. 
Hon har tävlat i spår, sök, BSL, 
IGP, Räddnings SM, specialsök 
och rallylydnad. 
Linda har en certifierad 
sjöräddningshund sedan 2019. 
 

Hårdaspår: minst 5 st deltagare 
max 7 st.  
Instruktör: Maggan Fredholm 
Utbildad patrullhunsinstruktör. 
Avanseradspårutbildad vid 
SWDI.  Specialsök- och 
lärarutbildad via SWDI/SBK. 
Fortbildar och vägleder 
hemvärnsekipage i förbanden runt 
om i Sverige. 

Bruksspår: minst 5 st deltagare 
max 7 st.  
Instruktör: Monica Holmgren 
Utbildad instruktör och lärare i 
hundtjänst och har arbetat som 
väktare med hund i 12 år. 
Aktiv i bruksvärlden sedan 1979. 
Monica har tävlat i flera grenar på 
högnivå men framför allt i skydd 
och IGP. 
 

Boende: 
Sunsvallsklubben erbjuder ett fullt 
utrustat kök, en bastu, flera 
toaletter, en dam och en 
herrdusch. 
 
Rum som finns att boka på 
Sundsvallsklubben;  

- 2 rum med sängar för 2 
personer a 200:-
/person/natt 

- 1 rum med sängar för 4 
personer a 200:-
/person/natt 

- 1 rum utan säng( medtag 
egen) för 3 personer a 125:-
/person/natt 

- 1 rum utan säng (medtag 
egen) för 2 personer a 125:-
/person/natt 

- 8 elplatser för 
husvagn/husbil a 150:-/natt 

- Nästan obegränsat med 
husvagn/husbilsplatser utan 
el a 125:-/natt 
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Övriga boenden i anslutning till 
klubben som rekommenderas är: 
Gaffelbyn och Scandic 
sundsvall norr. 
 
 
För de som önskar deltaga på 
läger utan att gå kurs alternativt är 
medföljande till kursdeltagare 
erbjuder Sundsvallsklubben 
strövområden, spårskog, 
uppletandeskog, badplats (lite 
kallt i slutet av april kanske) och 
lydnadsplaner. Då vi har hela 
anläggningen till vårt förfogande 
så går det också att preparera för 
specialsök/nosework. Vi vill dock 
redan här be om att man är noga 
med att ”städa” bort kongbitar och 
NW dofter ordentligt om man 
tränar det.  
 

 

 
 
 

Jubileumsmiddag: 
Söndagen den 30/4 kl 19.00 
inmundigar vi tillsammans en 
trerätters meny (som ingår i avgift 
för lägret).  
Klädsel jubileumsmiddag: Valfri 
ledig, bekväm och fin klädsel.  
  
Meny:  
Förrätt: Skagenröra 
Varmrätt: Boeuf bourguignon 
med potatisgratäng 
Dessert: Hjortron mousse med 
västerbottenflarn 
Önskas laktos-/glutenfritt måste 
detta meddelas i anmälan.  
 
 
Vegetariskt alt:  
Förrätt: Ostgratinerad portabello 
Varmrätt: ”Biff” bourguignon med 
oumpf och pommes duchesse 
Dessert: Lime och basilika 
pannacotta 
Vegetariskt alt. är laktos och 
glutenfritt.  
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Anmälan till lägret:  
 
Anmälan senast 28/2 till alla 
aktiviteter, först till kvarn gäller, 
max 24 deltagare på ”kurserna”. 
Betalning sker efter bekräftad 
plats på kurs.  
Betalning sker då till BG 189-
2140  
VIKTIGT! PÅ BETALNING SKA 
DELTAGANDES NAMN ANGES 
OCH ÄVEN ”LÄGER 
SUNDSVALL”  
 
Kursanmälan är bindande.    
 
Anmälan sker till: 
karin.sjoqvist@edu.sundsvall.se  
I anmälan ska följande uppges:  
Namn 
Telefon 
Mail 
Hundnamn 
Önskemål på kurs  
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 (i fallande ordning 
enligt ditt önskemål).  
 
Om man önskar bo på Sundsvalls 
BHK så anmäler man vilken typ 
av boende man önskar i anmälan. 
Först till kvarn på boende på 
klubben. Vid bekräftad plats för 
boende på klubben betalas 
boendeavgift till BG 189-2140, på 
inbetalningen anges boendes 

namn och  ”Boende 
Sundsvallsläger”.  
 
Aktuell utrustningslista kommer 
mailas ut då du fått bekräftelse på 
vilken kurs du kommit med på.  
 
Har du frågor?  
Skriv på Messenger (Karin 
Sjöqvist) där det för Karin är 
lättast att svara där alt. till mail 
karin.sjoqvist@edu.sundsvall.se 
 
 

Varmt välkommen med 
din anmälan till 
Jubileumsårets första 
hundläger! 
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