Gårdshundsläger sommaren 2018
Jag heter Catharina Jägevall och bedriver ett agilitycenter utanför Söderköping i
Östergötland. Jag är utbildad både A-1 och A-2 instruktör och haft agilitykurser under
många år, både på Söderköpings BK och här hemma. Jag tävlar klass I och II i agility
(har tävlat klass III i många år men klassat ner min klass III hund till klass II. Han är
12 år!) samt fortsättning och mästarklass i rallylydnad. Vi har även ”nosat” lite på
Nosework. Har även rallykurser på lite olika nivåer.
I år deltar jag på mitt 11:e SM i agility. Jag sitter även med i sportkommittén i
Gårdshundsklubben och representerar agilityn.
Jag har haft förmånen att bli ägare till min första gårdshund Sally, snart 8 år och
upptäckt vilken helt underbar ras det är och nu har jag min andra gårdshund Nellie
som är 18 mån. Också en helt fantastisk underbar hund!! Hon tävlar rallylydnad och
ska debutera i agility nu under våren. Därför har jag de senaste 5 åren arrangerat ett
speciellt DSG läger, alltså enbart för gårdshundar. Det har varit helt fantastiskt roliga
läger, därför arrangerar jag ett nytt i sommar! Det finns reportage på min hemsida
från gårdshundstidningen, om mina tidigare läger.

Lägret kommer att vara vecka 28, 10/7-12/7 tisd-onsd-torsd.
Huvudinriktningen är agility, men vi testar även på lite rallylydnad, freestyle och
Nosework .

Jag håller i agilityn och rallylydnaden. Sedan blir det en förmiddag med Yvonne
Öster, känd hundprofil som tävlat i alla hundsportsgrenar som finns. Hon brukar
inspirera oss med lite freestyle och väldigt bra träningstips som gäller i alla grenar!
Ann Loorents, noseworkinstruktör, kommer att drilla oss i Nosework en eftermiddag.
Man kan vara allt från ren nybörjare till att man är ute och tävlar, men givetvis ger det
kanske lite mer i agilityn, om hunden kan alla hinder. Så att man kan börja köra lite
banor.
Det kostar 3000kr och då ingår fm. fika-lagad lunch-em. fika
Jag kan härbärgera ett begränsat antal (först till kvarn) men har man egen
husvagn/husbil är det ju tacknämligt. Korskullens camping i Söderköping har
campingstugor.
Vi har alltid en gemensam grillkväll på onsdagskvällen med vårt egna ekologiska
nötkött. Brukar vara väldigt trevligt och uppskattat!
Låter detta intressant är du välkommen att höra av dig till mig på min mail eller
mobil.
catharina_jagevall@hotmail.com
Mob. 070 5465360
Min hemsida: catharinasagilitycenter.se
Varmt välkomna / Catharina Jägevall

