
 
Vi vill hälsa er alla välkomna till kennelträff i Garpenberg helgen den 30-31 maj 2009. 
Instruktörer blir Lasse & Maud Rahmqvist från Erikslund i Medelpad som  flera av er träffat 
tidigare. 
Vi kommer att bo på Garpgårdens vandrarhem, samma ställe som 2007. 
Var och en tar med  sej lakan och handdukar samt det som ni och hundarna ska äta och  
dricka under helgen, inte vatten förstås!!  
(besök deras hemsida: http://www.garpgardensvandrarhem.se som är nyuppdaterad).  
Varje familj får var sitt rum med toa och ett litet pentry. 
 
Kostnaden till instruktörerna blir 500:- /hund, om det är någon som inte kan vara med båda 
dagarna så får ni betala 250.- denna avgift vill jag ha inbetald i förväg, senast 1 maj till mitt 
personkonto i Nordea 530924-8002 (clearing 3300) 
 
Kostnaden för att bo är 170.-/bädd och natt den avgiften betalar ni själva på plats, men  
ni måste meddela mej snarast antal bäddar och nätter så att jag kan få bekräfta  
bokningen, har bara preliminärbokat hittills. 
Det tillkommer en kostnad på 30.-/hund för vistelsen…  
OBS! att vandrarhemmet inte kan ta kortbetalning, endast kontant betalning. 
 
Är det något ni undrar över så ring …(026-39017) 
 
Preliminärt program: tiderna kan komma att ändras när vi är på plats… 
 
Fredagkväll  Vi kommer att vara på plats ca 19.00 i Garpenberg 
   Ni kommer när det passar er… 
   När alla kommit, som ska komma på fredagkväll 
   samlas vi och bekantar oss med varandra, kanske  
   vi äter lite, grillar om vädret tillåter… 
 
Lördag 9.30  Samlig med rastade hundar och mätta magar för att ta itu med 
   dagens uppgifter. 
Ca 12.30  Avbrott för lunch och hundvila 
 
Ca 13.30  Vi fortsätter med övningarna… 
 
Ca 17.00  Avslut för dagen 
 
I vandrarhemmet finns en stor samlingssal där vi kan äta gemensamt om det skulle vara 
dåligt väder annars försöker vi äta ute och ha lite trevligt tillsammans på kvällen. 
 
Söndag 9.30  Alla samlas mätta och glada med rastade hundar… 
   
Ca 12.00  Lunch och hundvila 
 
ca 13.00  Fortsättning 
 
ca 15.30-16.00  Avslutning 
 
 

Välkomna! 
 
Lillemor & Lasse 

 

Kennelträff 30-31 maj 2009 i Garpenberg 



Vägbeskrivning: 
Garpenberg ligger mellan Avesta och Sandviken, strax söder om Horndal svänger 
man västerut, skyltat Garpenberg. 
Absolut lättast att hitta är om ni kikar på internet 
www.hitta.se och söker på Garpgårdens vandrarhem i Garpenberg. 
Då får ni upp en karta som ni kan skriva ut och följa notera där att när ni börjar 
närma er Garpenberg och kommer till T-korsning ska ni svänga vänster och  
INTE höger mot Garpenberg jag tror det står Herrgården på skylten, sen är det bara  
några kilometer kvar. 

 


