Sveriges Hundungdom inbjuder till

Välkommen att prova på vattenaktiviteter
med din hund!
Du kan testa:




Paddla SUP
Paddla kajak
Och såklart
simma

Och allt ihop med
din hund!
Ta med dig:
 Koppel/lina
 Flytväst till dig
och hunden
 Badkläder
 Vattenflaska
 Handduk

Datum: Tisdag 25 augusti 2020
Tid: Beräknad start kl. 16
Plats: I sjön Norrviken, Sollentuna
Samling: Badplatsen vid Arkens gränds
slut
Friskvårdsinstruktör: Britta Agardh
Förkunskapskrav: Du måste kunna
simma och din hund ska vara över 9
månader.
Information: Aktiviteten vänder sig till
dig som är mellan 6 och 25 år och är
medlem i Sveriges Hundungdom. Det
kommer även finnas möjlighet att
delta som åhörare.
Sveriges Hundungdom sponsras av:

Antal platser: Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller!
Avgift: 150 kr för dig med hund
och åhörare 50 kr. I avgiften ingår
test av flera olika vattenaktiviteter
med hund.

Anmälan/betalning:
Anmäl dig genom att fylla i
anmälan på hundungdom.se
Avgiften betalas sedan in till
Sveriges Hundungdoms
BG 5961-3893 eller swisha
123 676 0763. Märk
betalningen med ditt namn
och Vattenkul.
Anmälan är giltig först då
både anmälan OCH
anmälningsavgift är oss
tillhanda.
Anmälan är bindande, vilket
innebär att anmälningsavgift
enbart återbetalas mot
uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg. Detta ska vara
kansliet tillhanda senast 10
dagar efter lägret.
Vid många anmälningar,
förbehåller vi oss rätten att
prioritera enligt följande:
- giltigt medlemskap vid tiden
för anmälan
- datum då anmälan och
anmälningsavgift var oss
tillhanda

Övrigt: Max en hund per förare.
Ca 1 vecka innan skickas mer
information om aktiviteten ut via
e-post. Ev. återbud meddelas
kansliet så snart som möjligt så att
reserver kan beredas plats!
Pga covid-19, så får alla ta med
egen fika.
Alla Sveriges Hundungdoms
aktiviteter är
alkohol- och drogfria
och genomförs i samarbete med

Sista anmälningsoch betalningsdag:

2019-08-17

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se

