
INBJUDAN TILL BRUKSLÄGER SPÅR, SÖK, RAPPORT  

14-17 april 2022 i Älghult, Småland 

Södra LA kör för sjätte gången lägret med inriktning på bruksarbete i den stora Smålandsskogen. Vi har 

återigen bokat Vidinge Gård som ligger i Älghult, Småland.  

Då vi inte har instruktörer bör man vara självgående, dvs vara väl insatt i den gren man vill träna och 

kunna lägga upp sin egen i träning.  

Det blir ett maxantal platser (20 förare) som i första hand går till collie och i mån av plats går till andra 

raser. Vi är medvetna om att flera som har collie även har andra raser i familjen men eftersom vi i första 

hand vänder oss till collieägare faller det sig ganska naturligt.  

Medföljande hundar av icke collieras och dess förare är välkomna men får om plats inte finns i någon 

grupp bilda egen grupp, om man vill träna vill säga. Det finns gott om skog så det är inget problem        

Man anmäler sig antingen till spår, sök eller rapport och då tränar man i den gruppen hela helgen. 

I sökgruppen kommer det bli ett maxantal (6 st).  

PROGRAM 

Torsdag kväll gemensam middag. Fredag morgon – söndag lunch, är vi ute i skog och mark och tränar 

sök, spår, rapport och uppletande.  Vi har dessutom förmånen att få tillgång till Åseda-Lenhovda BK för 

lydnadsträning under förutsättning att ingen annan verksamhet pågår där.  

Alla anmäler sig till kirsten.wretstrand@gmail.com för lägret och du deltar i alla lägrets dagar.  

Ange om du vill träna spår, sök eller rapport.  

Boka boende:  www.vidingegard.com för mer information om priser och boende. 
 

Anmälan:  500 kr till bg 180-2768. Du är anmäld när anmälningsavgiften är betald. 

Anmälan är bindande vilket betyder att ni inte får pengarna tillbaka vid återbud.  

Boende och mat: Bokas direkt med Vidinge Gård 

Sista anmälningsdag: 28 januari 2022. Först till kvarn 

Obligatoriskt medlemskap i SCK 

ANMÄLAN LÄGRET: 

Kontaktpersoner är  

Elisabeth Bauer  

elisabeth.bauer59@gmail.com  

Kirsten Wretstrand 

kirsten.wretstrand@gmail.com 

Du anmäler dig via mail: 

kirsten.wretstrand@gmail.com 

Ange i mailet vad du vill träna. 

 

BOENDE: VIDINGE GÅRD  

Johan & Eva-Lena Philip 

Vidinge Gård 

Svartshult  

360 76 Älghult 

+46 (0)481 632 37 

mail@vidingegard.com 

 
www.vidingegard.com 

www.facebook.com/vidingegard 
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