AfBV Smålands LO:s Bruksläger i spår, sök och skydd
10 – 13 maj 2018 på Eksjö Brukshundklubb
Spår - Marcus Rossing
Har deltagit vid SM i spår två gånger med SM-brons som bästa resultat. Tillsammans med sin schäfer
Farcas har han tagit 10 cert i spår och har även tävlat ekl sök och hkl skydd. Marcus jobbar med
preparatsökande hundar i Försvarsmakten.

Sök - Johnny Lundqvist
Från GMBK tränat hund i ca 20 år varav 15 år sök. Har för tillfället 2 border collie som bägge tävlat
SM sök. Min nuvarande tävlingshund är 7år och har 3 SM starter med 2 brons. Även 2 NM med 1
brons.

Skydd - Glenn Andersson
Arbetar som utbildningsansvarig för hund i Polismyndigheten Region Syd med övergripande ansvar
för bl a utbildning av patrullhundar, kvalitetssäkring och anskaffning av hundar.
Arbetar för EU/Frontex med hundförare och instruktörskurser runtom i Europa. Är en av fem
Assessors i Europa som har rätt att kvalitetssäkra Frontex instruktörer. Har bl a ansvarat för en
patrullhundskurs och en specialsökhundskurs i Frontex regi.
Har ett FN/UNOPS kontrakt där jag är en av tre i världen som kvalitets kontrollerar bombhundar
runtom i världen på där FN har trupper.
Civilt så har jag en liten uppfödning av mallar, kennel Mallekraft, tillsammans med min sambo Maria.
Har tävlat mycket civilt genom åren och bl a tagit 2 brons skyddshundsklassen på SM. Tävlar i spår
och skydd men min nuvarande hund Mallekrafts ICE (5 år). Polisiärt har jag vunnit Polis SM i skydd 4
ggr med 3 olika hundar varav årets SM 2017 med ICE.

Kostnad
Kostnad med hund: 2 700 kr inklusive lunch och middag samtliga dagar.
Kostnad utan hund: 1 500 kr inklusive lunch och middag samtliga dagar.
Familjemedlemmar som följer med utan att delta på kursen betalar bara för maten.
Betalning sker på plats.

Mat
Nytt för i år är att vi tagit hjälp av Matverkstan med catering. Detta innebär att vi kommer att få
färdiglagad lunch samtliga dagar och på kvällarna samlas vi för gemensam middag (ingår i priset).
Var och en kommer således själva att få fixa frukost alla dagar.

Meddela om ni har matallergier eller är vegetarian/vegan.

Boende:
Kostnaden för en husvagnsplats med el är 50 kr per natt. (Priset avser 2017, reservation för ev
ändringar efter klubbens årsmöte.)
På klubben finns det tillgång till toalett och kök. När ni vill duscha så åker ni till Eksjö Camping som
ligger ca 3 km från klubben. Där lägger man en pant på 50 kr för kortet för att få tillgång till duschen.
Det kostar 1 kr per minut att duscha och pengarna fylls på kortet.
Det finns även husvagnsplatser och stugor att hyra på Eksjö Camping:
http://www.eksjocamping.se/eksjocamping/extern/

Anmälan:
Din anmälan är bindande och skickas till belgarlager@gmail.com senast 29/3 2018. Ev frågor
besvaras via samma mail.

