
Träningsträff	  &	  studiebesök	  på	  
Retrievermästerskapet!	  	  
	  
Den	  26	  –	  27	  oktober	  bjuder	  SSRK-‐Ungdom	  in	  till	  en	  helg	  med	  hundträning	  och	  
studiebesök	  retrievermästerkapet.	  Ta	  chansen	  att	  avsluta	  verksamhetsåret	  
tillsammans	  med	  oss	  på	  denna	  helt	  kostnadsfria	  aktivitet!	  Du	  väljer	  själv	  om	  du	  
enbart	  vill	  delta	  en	  av	  dagarna	  eller	  hela	  helgen.	  

	  
Lördag:	  Träningsträff	  i	  Eskilstuna	  
Lördag	  26/10	  anordnar	  vi	  en	  träningsträff	  i	  
Eskilstunatrakten.	  Ungdomskommittén	  står	  för	  
träningsmark,	  material	  och	  ett	  grundupplägg.	  Ekipagen	  
ansvarar	  för	  sig	  egen	  träning,	  men	  givetvis	  hjälper	  och	  
stöttar	  vi	  varandra.	  Det	  här	  är	  ett	  utmärkt	  tillfälle	  att	  
träna	  din	  hund	  i	  grupp	  helt	  utifrån	  era	  förutsättningar	  –	  
och	  såklart	  att	  träffa	  andra	  SSRK-‐Ungdomar.	  
	  
Söndag:	  Retrievermästerskapet	  i	  Strängnäs	  
Söndag	  27/10	  besöker	  vi	  SSRK’s	  retrievermästerskap,	  i	  
Strängnästrakten.	  Detta	  är	  retrievermästerskapets	  

finaldag	  och	  vi	  kommer	  att	  få	  se	  retrievermästaren	  2013	  koras.	  SSRK’s	  ordförande	  Ulf	  
Göranzon	  kommer	  att	  agera	  vår	  mentor	  och	  förklara	  vad	  som	  händer.	  Vi	  kommer	  även	  i	  
turordning	  få	  chansen	  att	  gå	  med	  på	  linjen	  tillsammans	  med	  ekipagen.	  
	  
Anmälan	  &	  kostnad	  
Själva	  aktiviteterna	  är	  helt	  kostnadsfria	  och	  du	  kan	  välja	  att	  enbart	  delta	  en	  av	  dagarna	  
eller	  hela	  helgen.	  Anmälan	  görs	  till	  ssrkungdom@ssrk.se,	  uppge	  ditt	  namn,	  
kontaktinformation	  och	  vilken/vilka	  dagar	  du	  vill	  delta.	  	  
	  
Vill	  du	  delta	  på	  studiebesöket	  behöver	  vi	  din	  anmälan	  senast	  14	  oktober,	  då	  vi	  måste	  
anmäla	  oss	  som	  publik.	  Till	  träningsträffen	  får	  ni	  gärna	  anmäla	  er	  senast	  21	  oktober.	  	  
	  
För	  er	  som	  behöver	  övernattning:	  	  
Vi	  rekommenderar	  Vilsta	  Sporthotell,	  http://www.vilstasporthotell.se/	  i	  Eskilstuna,	  som	  
både	  har	  stugor	  och	  rum	  i	  vandrarhemmet	  där	  man	  får	  ha	  med	  hund.	  För	  de	  som	  stannar	  
ordnar	  vi	  gemensam	  middag	  i	  Vilsta.	  Boende	  och	  måltider	  bekostar	  du	  dock	  själv.	  
	  
För	  transport	  mellan	  Eskilstuna	  och	  Strängnäs:	  	  
Vi	  kommer	  att	  köra	  denna	  sträcka	  på	  söndagsmorgonen.	  Har	  du	  inte	  egen	  bil	  kan	  du	  
säkert	  samåka	  med	  någon,	  uppge	  då	  i	  din	  anmälan	  att	  du	  behöver	  samåka	  så	  försöker	  vi	  
lösa	  det.	  
	  
HÄR,	  kan	  man	  läsa	  om	  hur	  trevligt	  vi	  hade	  det	  
när	  vi	  genomförde	  aktiviteten	  år	  2011:	  
http://ssrk.se/haemta-‐data-‐och-‐
materiel/foer-‐dig-‐som-‐inte-‐fyllt-‐
26/genomfoerda-‐aktiviteter/traeningstraeff-‐
och-‐studiebesoek-‐med-‐ssrk-‐ungdom	  

	  


