
 

 
 

 
Sommarläger för dig och din valp/unghund som är född 2017 och framåt! 
”YONGSTER” Summer Camp! 
 
När: 26 juli-27 juli.  
Tid : Samling dag 1 klockan 08:00. Samling dag 2 klockan 08:00.  
Plats: Karstorp 324, 694 97 Rönneshytta (Askersund) 
 
Innehåll: Nosework och/eller Agility anpassat efter ålder och kunskap.  
Syftet är samarbete och valp/unghundsträning i den ena eller båda 
grenarna. 
Du som deltagare behöver inte ha för avsikt att tävla i dessa grenar, 
utan snarare träffa andra bergerägare med deras unga hundar! 
 
Målgrupp : valpar/unghundar födda 2017-2018. Medlemskap i Club 
Berger des Pyrénées krävs.  
Ansvariga/instruktörer: Yvonne Ahlin (agility) och Beatrice Bergqvist 
(Nose Work). 
Pris: 400 kr (effektiv träning 3h/dag). Anmälan om två hundar 600 kr.  
Åhörare/sällskap till förare med hund/hundar, 100 kr. 
 
I varje grupp ingår ca 4 
stycken ekipage. 
Gruppindelningen och 
upplägg informeras om 
vid samlingen på 
torsdagen. När man inte 
tränar egen hund, är det 
fritt att titta på varandras 
träning, passivitetsträna 
sin hund och/eller 
promenera. 
 
Torsdagens lunch kommer vi att beställa från någon pizzeria i Askersund (betalas 
av deltagaren själv). Fredagens lunch blir tidigare, denna dag ordnar man sin lunch 
själv. Kylskåp/frys finns på plats. Affär finns ca 3 km från Karstorp. Ett tips är att 
ordna detta på torsdagskvällen eller att man redan vid ankomst på torsdagen har 
med sig det. Fika torsdag och fredag ingår i priset. Meddela ev. allergier i 
anmälan.  
 
Kvällsaktivitet torsdag: Ev, bad i sjön Multen, samt middag på Restaurang 
Brändåsen (deltagaren betalar själv, hundar får tas med dit, inne som ute).  
 
Boende: Det finns möjlighet att ha med sig husbil/husvagn.  
Tips på övrigt boende hittar ni via denna länk: 
http://www.visitaskersund.se/bo.html 
 
Anmälan sker till via denna länk senast 20 juli. Anmälan är bindande. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGAxyt1tbjY7yqauGe_Ux-
aejKgbBf4xNjiFrBTfP0jfgNQ/viewform?usp=sf_link   

"Club Berger des Pyrénées behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att genomföra detta 
sommarläger behöver vi använda dinapersonuppgifter till planering och genomförande. Genom att 
sända in anmälan så anser vi att det är avtalet som reglerar detta. Efter att lägret är genomfört 
raderas alla personuppgifter. Om det förekommer fotografering så kanske vi vill publicera några bilder 
på CBP webbplats eller Facebook-grupp, det gör vi efter ditt samtycke." 

 


