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Rapport från Kloten lägret den 26-29 april 2012
Till årets läger var det nytt att vi även kunde erbjuda träning för Rapporthundsgruppen.
Och det var Marie Broholmer och Lennart Ibsonius som var gruppledare för rapportgänget. Totalt
med 3 ekipage.
Issa & Marie Broholmer/ Lennart Ibsonius (gruppledare)
Queenie & Maj-Lis/Lars Gunnar Eriksson
Vilma & Agneta/Kjell Schöldborg

Sökhundsgruppen var uppdelade på två träningsgrupper. Där var det Sara Perés som tog hand om en
av dessa och undertecknad tillsammans med min fru Maria Glamsare som hade den andra gruppen.
Grupperna bestod av 8 respektive 7 ekipage.
Buster & Fia Mårdfelt
Chili & Eva Lena Nilsson
Fifi & Tina Johansson
Malte & Helena Ekstrand
Sissi & Maria Sandström
Titus & Hans Glamsare (gruppledare)
Dino & Maria Glamsare
-”Zippe & Anette Nordahl
Aino & Sara Perés (gruppledare)
Chili & Sara Flodin
Jaffa & Bosse Eriksson
Opus & Ing-marie Forsberg
Orkan & Ann-katrin Vicente
Rex & Lars Bivstedt
Xpo & Kerstin Kindert Sjölander

Lägret starta upp på torsdagen den 26 april på em. med att alla ekipagen installerade sig i sina
respektive stugor som till antalet var 6 st. som vi hade hyrt. Det var 2 ekipage som bodde i egen
husvagn nere på husvagnslägret vid sjön. Tillsammans med medföljare var vi totalt 24 personer som
deltog på lägret.
En kort informationsafton tillsammans fick sedan själva lägret 2012 att anses invigt. Träningen
startade upp på fredagsmorgonen med gemensam färd ut till skogen klockan 9,00. Grupperna
tränade sedan mer eller mindre under hela dagen och avslutade em. med uppletande eller ett
lydnadspass på fotbollsplanen i Kloten. Sedan väntade den så behövliga middagen som var och en
själva står för i sina respektive stugor. Kvällen avslutades sedan med att några tog ett glas
uppfriskande vätska tillsammans och pratade både hund och annat.

Lördagens träning var sedan en upprepning av fredagens aktiviteter, så även kvällsysslorna.
Söndagen var något annorlunda om man säger så, eftersom att då inledess dagen med städning av
våra stugor och när vi var klara med det, så åkte vi därifrån vid 10 tiden och på vägen hemåt
stannade dom flesta och rev av ett träningspass. Så jag kan konstatera att åtminstone våra hundar
var trötta och sov hela resan hem mot Stockholm. Och det kändes att helgen var fullbordad och
kommer att sätta sina spår.
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