
Välkommen till Labrador Working Camp 2019 i Bispgården den 8 – 12 juli. 

 

Incheckning:  Öppnar 14.00 på söndagen. Kommer ni tidigare ring Margot, hon finns i närheten. 070-
152 29 76 

Samling:  08.00 på måndagen den 8 juli i aulan. 
Vi börjar med en gemensam genomgång med presentationer, information, 
förhållningsorder och gruppindelningar innan vi ger oss av ut i markerna. 

Mat: Vi kommer att beställa mat via catering. Som matsal använder vi aulan på 
anläggningen.  
Det är viktigt att ni med husvagnar som önskar mat beställer senast 1 juli. 

Frukost: Serveras i Aulan mellan 07.00 0ch 08.00 måndag-fredag. 
Vill du ta med kaffe till träningsplatsen fyller du din termos vid frukosten. 
Om du inte vill dricka ditt frukostkaffe/the i engångsmugg, ta med en egen mugg och 
håll reda på den. Miljösmart!     

Lunch: Serveras i aulan för de som tränar i närområdet, övriga får sin mat utkörd på 
träningsområdet. 

Middag:  Serveras ca 18.30. Alla äter i aulan. På onsdagen blir middagen lite tidigare p g a 
Working Test. Hamburgare kommer att finnas i WT-området till försäljning under 
kvällen 
3-rätters middag äter vi gemensamt på torsdagen. 
Till er som bokat middag vid ankomsten på söndag: Aulan öppen till 19.00, kommer ni 
senare meddela Margot. 

Telefon: Dålig täckning, Telia-nätet fungerar bäst. 

Pub: Ingen pub detta år! Det innebär att ni får själva hålla er med %-haltiga drycker i aulan 
på kvällarna om/när vi vill umgås 😊😊 

Husvagnar:  Anmäl er på kansliet vid ankomsten så får ni en plats tilldelad. 
Tänk på att ta med lång el-kabel. 

Rummen: Hunden sover i medtagen bur eller korg. Absolut inga hundar i sängen! 

Exteriörbeskrivning: Kommer att finnas, mer info på kansliet. 

Träningar: I stort sett har ni placerats som ni önskat. Justeringar kommer förmodligen att ske på 
plats, det har ju runnit iväg lite tid sedan januari.  
Grupperna finns anslagna vid kansliet. De som bokat nybörjar-träning, kommer att 
samlas på plats med de instruktörer som är tilldelade dessa, för en koll så att ni delas i 
så jämna grupper som möjligt. Ni kommer också att vara närmast förläggningen.  
Tänk på att hålla rent efter er och era hundar, sopsäckar kommer att finnas utsatta.  
Ta med bajspåsar! Om ni vill skänka priser till WT NIght Flight, så tar vi gärna emot! 

Ta med: Oömma kläder efter väder, stövlar och myggmedel samt det du behöver till din hund.  
Termos om du vill ta med kaffe till träningen. 

 



VÄGBESKRIVINING 

 

 

 

För ytterligare upplysningar: 

Allt som gäller betalningar och bokningar: Margot anmalan.wc2019@labradorklubben.se   070-152 29 76 

Frågor som rör träning och grupper: Bitte traning.wc2019@labradorklubben.se  070-836 35 32 

Frågor som rör funktionärer: Marie allmant.wc2019@labradorklubben.se  072-566 03 23 

Övriga frågor: Marie allmant.wc2019@labradorklubben.se  072-566 03 23  

                          och Patricia allmant.wc2019@labradorklubben.se  070-734 86 73 
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