Varmt välkommen till SASK-vallningskurser i påsk med gemensam påskmiddag!
Vi hälsar både nybörjare och mer erfarna välkomna till kanadensiska Tanya Wheelers vallningskurs i påsk som hålls i Klämmestorp
utanför Sandhem/Mullsjö. Tanya har många års erfarenhet av aussie men även av andra vallhundsraser, hon håller kurser runt om i
världen och tävlar själv aktivt. Vill du veta mer om henne gå in på: http://www.tuckercreek.net/.

Kursen omfattar både teori och praktiska övningar (på får). Medtag papper och penna samt stol att sitta på ute vid hagen/fållan.
Är det något speciellt önskemål du har, så går det bra att få hjälp med det. Har du och din hund ingen erfarenhet alls av vallning, så är detta
ett ypperligt tillfälle att få en bra start då Tanya är mycket erfaren.
Nybörjarkurs den 18-19 april
Frukost serveras från kl. 08:00
Teori börjar kl. 09:00
Vi avrundar runt kl.17:00 båda dagarna
Frukost och lunch ingår samt en gemensam påskmiddag
på Skärtorsdagen.
Det finns 8 platser, så först till kvarn.
Pris: 3.500 kr

Mer erfarna den 20-21 april
Frukost serveras från kl. 08:00
Teori börjar kl. 09:00
Vi avrundar runt kl.17:00 båda dagarna
Frukost och lunch ingår samt en gemensam
påskmiddag på Påskafton.
Det finns 8 platser, så först till kvarn.
Pris: 3.500 kr

Åhörare
Det är mycket intressant och lärorikt att vara
med som åhörare. Priset är 500 kr/dag och då
ingår frukost och lunch. Önskar du medverka på
påskmiddagen som serveras på Skärtorsdagen
och påskafton tillkommer 150 kr/middag.
Begränsat antal platser.

Boende
Önskar du boende så finns det möjlighet att bo på gården. Pris 150kr/natt och bädd – kudde och täcke finns. Medtag lakan och handduk.
Ett tips är också att ta med bur alt. kompostgaller till hunden med tanke att det är ganska öppna ytor i huset. Det är gemensam toalett och dusch.
Husvagnsplats kostar 100 kr/natt och det finns 5 eluttag (behövs inte el så finns det platser utöver de fem).
Anmälan görs till: ordforande@sask.nu och då uppger du:
1) Vilken kurs = nybörjare den 18-19/4 eller (lite) erfaren den 20-21 april alternativt åhörare och då vilken/vilka dagar.
2) Datum om du önskar boende alt. datum för husvagnsplats (och om du behöver eluttag)
3) Om du har någon allergi/specialdiet
Avvakta bekräftelse på att du har kommit med!
Därefter sätter du in 1.500 kr före den 1/3 - och resterande 2.000 kr betalas in senast den 1/4. Åhörare betalar in 500 kr (+ ev. 150 kr)
senast 1/4. SASK PG 25 08 71-1 eller swish 123 037 8422.
Glöm inte uppge ditt namn och ”påskvallning” vid inbetalning – så vår kassör enkelt kan bocka av dig.
OBS! FÖRST TILL KVARN! Medlemmar har förtur.
Svenska australian shepherdklubben (SASK)

