Funktionärsutbildning B-Prov i
samarbete med Studiefrämjandet
1/8 Laxå, kl.15-20
22/8 Skogaholm, kl. 15-20
Känner du dig osäker på vad som krävs för att vara funktionär på Bprov? Då är det här utbildningen för dig!

Lär dig vad som krävs som kastare, sökutläggare, sekreterare eller skytt
Vi börjar med en teoretisk genomgång och bra att tänka på som funkis,
sedan delar vi upp oss och övar på de hundar som anmält sig på Bprovsträningen som vi har en separat inbjudan till.

Vi sparar era personuppgifter för att kunna upprätta en deltagarlista i
samarbete med Studiefrämjandet och om ni vill så får ni stå med på en
funktionärslista som provledningarna kan använda när behov av
funktionärer uppstår.

Anmälan till utbildning@ssrkbergslagen.se
Ange i ämnesraden: Funkisutbildning och vilket datum
Skriv: Ditt namn och telefonnummer, personnummer samt vad du vill
träna på som funktionär.
Din anmälan vill vi ha senast den 27/7 för första tillfället och 15/8 för
andra tillfället.

B-provsträning i samarbete med
Studiefrämjandet
I samband med våra funktionärsutbildningar så bjuder
vi in till B-provsträning
1/8 Sök och vattenmarkering i Laxå, kl. 16-20
22/8 Sök och landmarkering i Skogaholm, kl. 16-20
Nivå: NKL men vi kan lägga ett linjetag istället för en markering om man
vill.
Träningen sker på vilt med skott, max 10 hundar per gång avdelningens
medlemmar har företräde. Man kan anmäla sig till bägge, men för att så
många som möjligt ska få chansen att prova sina hundar så får de som
bara anmält till 1 träning företräde och så fyller vi upp med resten om
plats finns.
Kostnad 100;- betalas när du fått bekräftelse på att du fått plats.
Återbetalas inte vid återbud, ev. löptikar startar sist.
Vi behöver endast era personuppgifter för deltagarlistan eftersom vi
samarbetar med Studiefrämjandet och det är inget vi sparar.
Vi behöver även ert medlemsnummer i SSRK
PM och vägbeskrivning får ni via mail

Anmälan till utbildning@ssrkbergslagen.se
Ange i ämnesraden: B-provsträning och vilket datum
Skriv ditt namn, medlemsnummer, tel.nr och personnr.
Hundens kennelnamn, födelsedata, kön och reg.nr.
Din anmälan vill vi ha senast den 27/7 för första tillfället och 15/8 för
andra tillfället.

