Välkommen på Nordteam’s
sommarcamp, den 5-9 juli.
Om du har möjlighet skulle det vara jättekul om du vill komma hit till Umeå
och träna boxer under några intensiva sommardagar. Det spelar ingen roll
om du är träningsnarkoman eller nybörjare, alla är hjärtligt välkomna och
ska såklart träna utifrån den egna ambitionsnivån och målsättningen. Det
kan vara allt från att ha kul med sin egen hund, som att komma till VM. Alla,
precis alla är viktiga och välkomna!!!! Och har du problem, det är en
superintressant utmaning vill jag lova.
Vi kör igång på torsdag den 5:e juli kl. 14.00 med kaffe och lite
kontaktträning, lek, hantering och ja, helt enkelt en mjukstart så att vi och
framförallt våra hundar blir lite varma i kläderna. Vi äter middag
tillsammans, och på kvällen kommer Sandor hit med flyget från Budapest
och kör lite lek alt. skydd på kvällspasset beroende på hundens nivå, så att
vi kommer igång.
Instruktörer.
Sandor arbetar som professionell hundtränare, han är själv boxerägare och
har ett hjärta som klappar för vår ras. Hundarna brukar älska honom, och
jag har aldrig, aldrig sett honom behandla en hund illa och han har en
förmåga att engagera hundarna till 100%. Han är pigg, påhittig och
superengagerad.
Annica Sjöström, IPO/BSL-domare, mycket kunnig och utbildad instruktör
som hjälper oss med spåren och kan svara på frågor om IPO/BSL/BH/UHP regler men även träningstips mm.
Program, forts.

Den 6-9:e blir det lydnad, spår och skyddsträning. Ni blir indelade i mindre
grupper så att träningen flyter på och så att alla får ut maximalt av tiden.
Lydnad/spår i mixade grupper fm. därefter gemensam lunch o skydd alt.
lydnad för de som så önskar på em.
Vi avslutar ca. 16.00 den 9:e juli.
Kursavgiften blir 2000 kr och då ingår endast hundträningen. Vi kan grilla
ute hos mig på kvällarna, och ni kan även ställa upp husvagnar här. Jag ska
kolla upp om det går att hyra in sig i Bygdegården, så återkommer om det.
Annars hjälps vi åt att fixa fika/ ev. luncher /och grillkvällar till
självkostnadspris, så det fixar sig. Det blir även lite föreläsningar på
kvällstid och några knäppa tävlingar.

[Ange företagets namn]

Vad gäller utrustning till träningen får ni som inte har låna, men ta med
skojiga leksaker och gott hundgodis.
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Jo, om du är sugen på en träningsväst finns det fina Hurttavästar med
Nordteam’s loggor att beställa på Loobo i Umeå. Ring och prata med dem,
dom har loggan och kan fixa det. Den är luftig, inte plastig och har bra
fickor, både fram och bak.

Så fundera, boka in dig och kom hit och ha kul!!!! Anmälningsavgiften
swishas lämpligast till mig på 070-2573419 och ev. restplatser erbjud i första
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hand andra boxerägare 😊/ mvh Ingela.
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