
 

 

 

 

Fortbildningsdag på Kolmården         

för aktiva ledare och instruktörer  
 

 
Varghanen Farkas tuggar på ett ben. 

 

Datum/plats: 12 november 2016, Kolmårdens djurpark. Cirkatider för 

fortbildningsdagen är kl. 9.30 till 17.00. 

 

Ansvarig ledare: Meta Lönnberg, Sveriges Hundungdoms kansli.  

 

Information: Du ska vara medlem i Sveriges Hundungdom och vara aktiv ledare eller 

instruktör i någon av våra Hundungdomsklubbar. Medlemmar i övriga SKK-

organisationen kan få möjlighet att delta i mån av plats. Har du frågor kontakta 

kansliet. 

 

Avgift: 500 kr för aktiva ledare/instruktörer . I avgiften ingår (förutom föreläsningar 

och guidningar) fika på fm, lunch och fika på em. 

 

Resor: Bussar kommer att gå från Stockholm central samt Jönköpings resecentrum. 

Det går bra att ansluta utmed resvägen! 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

 

 

 

 
 

Lördag 12 november 2016 

 

Vi kommer att få lyssna 

på föreläsningar om hur 

djurskötarna tränar 

djurparksdjuren, hur stress 

påverkar djuren och hur 

detta hanteras. Vi får 

även följa med in bakom 

kulisserna och titta i stall 

och hägn, ta del av 

djurskötarnas träning och 

kanske får vi även klappa 

berguven Pontus?! 

 

 

 

 

 
 

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

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol och drogfria  

och genomförs i samarbete med:   

                    

 

 

 

 

Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla i 

anmälan som finns på 

Sveriges Hundungdoms 

hemsida www.shu.se  

 

Avgiften betalas sedan in till 

Sveriges Hundungdoms  

BG 5961-3893, märk 

betalningen med ditt namn 

och Kolmården. 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift finns oss 

tillhanda. 

 

Anmälan är bindande, vilket 

innebär att anmälningsavgift 

enbart återbetalas mot 

uppvisande av läkarintyg. 

Detta ska vara kansliet 

tillhanda senast 10 dagar 

efter utbildningsdagen.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten att 

prioritera enligt följande: 

- giltigt medlemskap vid tiden 

för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift finns 

tillhanda. 

 

Ev. återbud meddelas 

kansliet, så snart som möjligt, 

så att ev. reserver kan 

beredas plats. 

 

Ca två veckor innan 

studiebesöket skickas mer 

information ut via e-post. De 

som inte har uppgett e-post 

kommer att få informationen 

med brev. 

 

 

Sista anmälnings- och 

betaldag:  
 

2016-10-09 

 

 

Studiebesöket för dig  

som vill utvecklas 

som ledare! 

 

 

 

 

 

 


