Sveriges Hundungdom inbjuder till

Häng med på en dagsvandring full med
roliga aktiviteter!
Vi går en dagsvandring
på ca en mil i vackra
Fjällnora och längs vägen
kommer det hända både
kul och lärorika saker.
Du får testa på hur det är
att träna patrullhund, lära
dig om första hjälpen och
vi gör självklart stopp för
både fikapauser och
lunch.
Efteråt får du SBKs pin och
diplom för att du
genomfört Hundmarschen
och en härlig goodie bag
full med godsaker till dig
och hunden.

Datum: Onsdag 30 juni 2021
Tid: Samling kl. 9.30 och vi beräknar
vara klara ca kl. 16
Var? Fjällnora friluftsområde, ca 1,5 mil
öster om Uppsala
Antal platser är begränsat!
Information: Aktiviteten vänder sig till
dig som är mellan 6 och 25 år och är
medlem i Sveriges Hundungdom eller i
Svenska Brukshundklubben men även
till dig som (ännu) inte är medlem.

Sveriges Hundungdom sponsras av:

Avgift: GRATIS för dig som är
medlem i Sveriges Hundungdom
eller Svenska Brukshundklubben,
övriga 500 kr. I avgiften ingår
lunch, fika och en välfylld goodie
bag. Du får självklart ta med dig
egen lunch och extra fika.
Övrigt: Max en hund per förare.
Några dagar innan skickas mer
information om aktiviteten ut via
e-post. Ev. återbud meddelas
kansliet så snart som möjligt så att
reserver kan beredas plats!

Alla Sveriges Hundungdoms
aktiviteter är
alkohol- och drogfria
och genomförs i samarbete med

Anmälan/betalning:
Anmäl dig genom att fylla i
anmälan HÄR.
För dig som ska betala ska
avgiften betalas till Sveriges
Hundungdoms
BG 5961-3893 eller swisha
123 676 0763. Märk
betalningen med ditt namn
och Hundungdomsmarschen.
Anmälan är giltig först då
både anmälan OCH
anmälningsavgift är oss
tillhanda.
Anmälan är bindande, vilket
innebär att anmälningsavgift
enbart återbetalas mot
uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg. Detta ska vara
kansliet tillhanda senast 10
dagar efter lägret.

Vi följer
Folkhälsomyndighetens och
SKKs rekommendationer om
covid-19.
Vid många anmälningar,
måste vi dela på oss. Glöm
inte ange i anmälan om du
kan tänka dig att delta
någon av reservdagarna
istället.

Sista anmälningsoch betalningsdag:

2021-06-20

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se

