SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

RIESEN I VÄST
Medlemmarna har röstat fram att Risen I Väst skall anordna Riesen SM i
vårgårda 2017 och tillsammans med detta ett läger. Nedan följer
styrelsen förslag för att dessa stora åtaganden skall kunna fungera. Vi
behöver mycket hjälp under såväl läger som SM för att detta skall kunna
genomföras på ett bra sätt för alla. Men – vi tror att vi tillsammans kan
skapa något fantastiskt trevlig och unikt genom upplägget!
Vi har beslutat att lägret kommer att genomföras dagarna innan Riesen SM. Det innebär att
lägret startar Torsdagen den 27 April och pågår till Lördag 30 April vid lunch. SRSK var med och
tog beslutet, alla tävlingar skall vara anmälda på SBK Tävling. Herrljunga BHK är vår partner.

Skiss på upplägg
Torsdag

Lägerstart ev. lydnadsträning
-

Morgon och dag:
Egen frukost och lunch om ni är på plats
Möjlighet till lydnadsträning på Tånga Hed

-

Eftermiddag ca.16:00
Riesen SM föreberedelser: Ut till skogen med ansvariga grenledare,
Kjell Blomqvist är ansvarig för banorna för RiV.

-

Kväll ca 20:00
Introduktion & uppstart med lättare måltid
Grupper etc. tilldelas
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Fredag

Läger Bruksgrenar
-

Morgon: Egen frukost
*Egen frukost föreslås denna gången då vi inte kommer kunna fixa
allt själva.
*Detta kan ändras om hjälp med inköp av mat och fixning av frukost kan ges av
medlemmar utanför styrelsen. I så fall kan vi erbjuda även frukost. Intresserad av
att hjälpa till? Hör av er till Peter Lind, 0706-404600

-

08:15 Ev. Skotträning
08:15 utan skott 08:30 med skott

-

09:00: Bruksträning

-

Lunch: Korv eller liknande i skogen

-

Ca 17-17:30
Samling inför Riesen SM – alla funktionärer

-

Kväll ca 20:00
Middag och lotteri

Lördag

Läger till Lunch – Riesen SM Lydnad em.

-

08:00-09:00

Frukost (egen)

-

08:00-12:00

Lydnadsträning / egenträning på området (Tånga Hed)

-

13:00 :

Möte funktionärer etc. inför invigning av Riesen SM & Tävlingslydnad

-

15:00

Invigning & Tävlingslydnad

-

Ca 19:00

Tid påverkas av tiden för Lydnads Riesen SM
Grillarna tänds – Mat medhavd men vi äter tillsammans i Mässen
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Söndag:

Riesen SM - IPO & Spår

-

0700

Samling & Lottning

-

0800

Skogen (IPO A)

-

13:00

Lydnad (IPO B & C)

-

20:00

BANKETT / Middag

Måndag:

Riesen SM - Rapport & Sök

-

0700

Samling och Lottning

-

08:00

Skogen

-

13:00

Lydnad

-

16:00

Prisceremoni & Avslutning

Övrig information
Påminnelse!
-

-

Boka rum/ husvagnsplats: vi råder alla som kommer vilja delta i läger och Riesen SM att
Boka rum och campingplatser till läger och Riesen SM. Detta då det ligger kring 1 Maj
och det annars kan ta slut på platser.
RiV har förbokat platser för rum, Ange ”vi tillhör Riesen SM” vid bokning så får ni en av
de platserna.
Betalning till RiV kommer informeras om senare men blir i mitten/ slutet av mars 2017.

Vi behöver er hjälp för att få till ett bra läger och lyckat Riesen SM – snälla hör av er till oss med
vad du/ ni kan hjälpa till med under läger och SM. Det kan vara allt ifrån roll som tävlingsledare
till att servera eller vara figge i sök till att stå grupp, skriva etc. i lydnad
Ser fram emot ett spännande 2017 där vi tillsammans skapar ett trevligt & unikt läger och
Riesen SM tillsammans.
Önskar er alla en God fortsättning och ett Gott Nytt År!
Hjärtliga Riesenhälsningar
Styrelsen i Riesen i Väst

