
Torsdag 4/6 
18.00 Lägret startar 
Samling i tältet. 
Välkomna; presentation av lägret, funktionärer och domare.  
19.00 Träning i gryt: 1:a hand för hundar som ska starta grytanlag på fredag. 
Viltspårträning på anvisad plats 
Träna din hund; Allmänlydnad 
 
Fredag 5/6 
8.00 Samling i tältet 
Information av respektive ansvarig för gryt och viltspår. 
Valfritt träning i gryt / träning viltspår på angiven plats med blod och klöv 
Träna din hund; Allmänlydnad 
Viltspårprov – öppen klass 
De hundar som ska gå prov registreras och mäts, turordning lottas. Här får man också veta vilken tid 
man ska gå sitt spår, det kan bli på förmiddagen eller efter lunch. 
 
09.00 - 11.00  Grytträning 
11.00-  12.00 Grytträning unghund 
10.00 - 11.00 Allmänlydnad 
12.00   13:00  Lunch 
13.00 - 14-00 Allmänlydnad 
13.00 – 14.00 Grytträning 
14.00 -15.00 Grytträning unghund 
 
De som valt att träna spår kommer att bli anvisad en plats där man själv får lägga spår och träna. 
Möjlighet till råd och stöd. 
15. 00 Stopptid för efteranmälan till  grytapporteringsprov och grytkaraktärsprovet som kommer att vara 
på lördag. 
16.00 Dags för mat. Ta gärna din mat med till tältet, nu finns det tid att umgås! 
18.30  Hundar som ska starta anlagsprov registreras och mäts, turordning lottas.  
19.30  Grytanlagsproven startar 
 
Lördag 6/6  
8.00 Samling i tältet 
Dagen startar som fredagen. 
Några drar ut i skogen för att träna viltspår. Andra för att gå viltspårprov. 
Och vid grytet blir det apporteringsprov och grytkaraktärsprov. 
Samtliga hundar som ska gå prov registreras och mäts,  turordningen lottas. 
Här meddelas vilken tid respektive hundar ska gå viltspårprov. 
Hundar som vill testa terrierracet anmäler sig 
09.00 Startar proven vid grytet. 
12.00 – 13.00 Grytträning unghund 
12.30 Proven fortsätter. Ev unghundsträning forts. -15.30 
14.00 Träning Terrierrace 
16.00 TERRIERRACE 
 
18.00 Ordeförande har ordet   
Prisutdelning 
Lotteridragning 
 
20..00 Grillarna tänds och festen kan börja! 
Vi grillar tillsamman (egen medhavd mat) 
21..30 Trubaduren Per Eriksson 
 
Under lägret kommer ett lotteri att säljas där behållningen går till grythundsklubbens verksamhet. 
Vid grytet kommer det att finnas möjlighet att köpa kaffe, dricka, fika och korv.   
 
 



 


