RIESENLÄGRET 2017
Välkommen till natursköna Bergslagen vecka 29
varje år!

Kopparbolägret ägs av Svenska Scoutförbundet och är beläget i Malingsbo-Kloten-området i
Bergslagen i Sveriges största naturvårdsområde med hänförande och omväxlande natur.
Från lägret är det 18 respektive 28 km till Söderbärke och Skinnskatteberg. Till Ludvika är det 30 km.
Lägret består av ett antal lägerplatser med torrtoaletter och soluppvärmda duschar.
Det finns många aktiveringsmöjligheter för barn och vuxna bl a 800 meter långgrund sandstrand,
stigar och fiske, paddling mm.

RIESENLÄGRET 2017
Välkommen till natursköna bergslagen
Vecka 29 16.7 - 23.7

Lägret börjar söndagen den 16 juli med information, träningsgruppindelning samt gemensam
korvgrillning.
Lördagen den 22 juli avslutas det trettiofjärde Riesenlägret med summering och fördelning av
städområden inför avresedagen den 23juli.
Som tidigare år kommer förmiddagarna mellan ankomst och avresa att fyllas av träning i grupper i de
olika bruksgrenarna, IPO, lydnadklass, räddningshund, valpkurs med mera. På eftermiddagarna ges
möjlighet att lydnadsträna, lyssna på föredrag, lära sig pälsvård, delta på medlemsmötet med mera.
På kvällarna finns även aktiviteter men då av det mer lättsamma slaget.
Lägret är just nu i planeringsstadiet och de aktiviteter som uppräknats måste anses som preliminära
eftersom aktiviteterna anpassas till hur många deltagare vi blir på lägret och hur många medhjälpare
vi lyckas mobilisera.
Det är vi alla på lägret som måste hjälpas åt för att lägret ska bli som vi önskar. Kanske
är just Du den vi söker som kan hjälpa till med något. Hör av Dig!
Ett av Riesenlägrets mål är att lägret ska ha karaktären av ett familjeläger. Alla i familjen, även
barnen, ska ha sina aktiviteter med såväl hundträning, aktivitetstimmar mm.
Vi skulle bli mycket tacksamma om ni som har barn kan hjälpa till med någon barnaktivitet.
Hör av er till någon av oss i kommittén.
För att delta på lägret krävs medlemskap i SRSK för alla deltagare över 4 år. Se priser under anmälan.

Alla ska i år visa upp sitt medlemsbevis vid registreringen.
MISSA INTE:
På onsdag 19 juli föreläser Per Jensen om “Den missuppfattade hunden”.
På mångas begäran återkommer BLACK PETTER till PUB-kvällen Folkets Park på onsdag kväll.
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OM LÄGRET
Riesenlägret är en fantastisk företeelse som startade för 33 år sedan. Inga av de inblandade då,
kunde väl tänka sig att lägret, som 1984 samlade ett 50-tal medlemmar, skulle fortsätta och bara bli
större och större under kommande år.
I fjol samlades ca 340 deltagare i Kopparbo. Ett smått fantastisk antal om man tänker på att hela
klubben består av ca 700 medlemmar. Säg vilken annan rasklubb som lyckas samla hälften av sina
medlemmar till ett läger? Dessutom ett läger under ganska primitiva former.
Karaktären av familjeläger där även barnen ska ha sitt under veckan är nog ett vinnande koncept.
Vi använder oss av klubbens egna kompetenser i de olika träningsgrupperna och de flesta andra
aktiviteter. Tanken är att det finns en sammankallade i varje träningsgrupp där vi lär oss av varandra
med de erfarenheter och kunskaper som finns inom varje grupp. Delaktighet och samverkan har
blivit nyckelord i vår klubb.
Ideellt arbete är en underbar form av samverkan. Det beror på oss alla om vi ska få ett bra resultat,
såväl ekonomiskt som inlärningsmässigt. Ingen ”tjänar” mer än nå´n annan, alla bidrar med sin insats
utefter förmåga och erfarenhet. Detta har aldrig varit direkt uttalat i vår läger-organisation men det
har på något sätt definitivt präglat vår verksamhet. Alla bidrar på något sätt till den utveckling som vi
märker genom åren.
Naturligtvis är vi några som lägger ner lite mer arbete än de flesta andra på lägret men det ”betalar
sig” genom det engagemang som vi ser, det stöd som vi får och den hjälp som vi upplever många av
er ställer upp med. Vi finansierar en stor del av vår verksamhet genom försäljning av lotterier, en
liten vinst på pubafton men kanske allra mest på de insatser vi själva kan ställa upp med och de
tjänster vi ”slipper” köpa av vår hyresvärd, scouterna. Vi tjänar på att själva städa toaletter, tömma
tunnor längs rastningsrunda, organisera uppställning av husvagnsplatser, arbeta i puben, hjälpa med
barnaktiviteter, bidraga med priser till lotterier och priser vid våra tävlingar, m a o en djäkla massa
saker. Förutom att vi alla blir mer delaktiga kan vi hålla kostnaderna nere för avgifter för lägret.
Våra lokalområden eller andra kan också få en del uppgifter som att anordna tävlingar och lekar eller
annat och det bidrar till att vi är fler och fler som engageras i lägerveckan.
Vi i lägerkommittén vill tacka alla som deltagit på Riesenlägret genom åren. Utan er har vi inget läger,
utan ert engagemang orkar inte lägerkommittén själva hålla igång alla aktiviteter. Utan er kan vi inte
ha så många lotterier och tävlingar med så många bra priser eftersom så många av er har med sig
priser till lägret. Utan er skulle lägerkommittén överhuvudtaget inte ens tänka på att tillbringa nästan
två veckor av sin semester med så mycket arbete men tack vare er och era insatser, ert engagemang
och era glada tillrop längtar vi till varje vecka 29 och ser fram emot ännu ett ”primitivt” men helt
underbart Riesenläger i Kopparbo.
Tack alla för att ni finns.
Det är ni som gör att vi orkar ytterligare nå´t år och att vi ses på det 34:e riesenlägret.

Lägerkommittén
Roffa, Micke, Anita, Anders och Kicki.

TRÄNINGSGRUPPER
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Sökhundsgruppen
Hunden arbetar med ”hög nos” för att få luftvittring och finna gömda personer i skogsmark. Träningen är naturligtvis
upplagd för att så småningom kunna tävla enligt SBKs regelverk men kan även användas som en trevlig aktivitet i andra
sammanhang.

Spårhundsgruppen
Hunden arbetar med ”låg nos” för att på markvittring finna spår efter människa och hitta föremål i spåret. Träningen är
upplagd för att i framtiden kunna tävla i spårhunds-gruppen men kan även användas som en aktiv sysselsättning för din
hund.

Rapporthundsgruppen
Hunden använder såväl ”hög nos” som ”låg nos” för att springa mellan förare och hjälpförare fritt genom skogsmark upp
till flera kilometer.
Tävlingsverksamhet är naturligtvis målet i denna grupp men kan även användas till trevliga aktiviteter inom familjen..
En nybörjarhund bör klara av att springa mellan förarna, sträckor på ca 300m med korta förlängningar.
Löptik kan ej deltaga i Rapporthundsgruppen

Allmänlydnad
För dig som behöver lära dig grunderna för hund och hunduppfostran.
Även grunderna för lydnadsmomenten tas upp under veckan.

IPO-gruppen
Internationell tävlingsform där spår, lydnad och skyddsarbete ingår. Gruppen maximeras till 12 stycken och är enbart
öppen för förare med ambitionen att tävla IPO med sin hund.

Räddningshundgruppen
Hunden arbetar med ”hög nos” och söker gömda eller helt dolda personer i extrema miljöer, rasområden eller fabrikseller skrotområden. Gruppen är öppen för i huvudsak redan utbildade räddningshundar och förare men även öppet för
ekipage som vill prova på.

Allmänbruks
För dig som inte riktigt vet vad du vill göra med din hund. Du får möjlighet att prova de olika tävlingsformerna och
eventuellt bli slussad vidare till den grupp som arbetar med den gren du passar bäst för.

Valpgruppen
Gruppen för dig med en ny familjemedlem, modell hund, som vill bli en trevlig tillökning i familjen och en blivande
kanonhund.

Patrull- och bevakningshund
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sin välutvecklade hörsel och sitt luktsinne, markera för sin förare,
personer som rör sig i närområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng.
Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och markera detta för sin förare. Hunden varnar på
detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa
spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Rallylydnad
Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Anvisningarna
finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.

Nosework
I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker
efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande
svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning.
Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för
nosarbete.
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Anmälan görs på lägrets egen hemsida www.riesenlagret.com före 1 juni. Anmälan är bindande.
Anmälningssidan öppnar den 8 april 12.00.

OBS! För att delta på lägret krävs medlemskap i Svenska Riesenschnauzerklubben SRSK för alla deltagare
över 4 år
Om någon av de medföljande saknar medlemskap i SRSK gör Du så här:
Betala in på SRSK eget postgironummer 947952-8. Avgiftens storlek ser Du här nedan.
Ordinarie medlem (inklusive medlemskap i SBK): 610 kr
Ordinarie medlem (redan medlem i SBK): 250 kr
Familjemedlem 140 kr (Familjemedlemskap är kopplat till att det finns en fullbetalande ordinarie- eller
utlandsmedlem)
Utlandsmedlem 740 kr (BIC-koden NDEASESS samt vårt IBAN-nummer: SE8695000099604209479528.
Skriv in den nye medlemmens namn och adress på anmälningslistan och tala om att det är en nyanmälan. Om
du ej fått ditt medlemsnummer innan du gör anmälan på Lägrets hemsida kryssar du för ”ny medlem”.
Visa upp medlemsbeviset när du anmäler dig.
Gå in på Svenska brukshundklubbens hemsida följ anvisningarna och skriv ut ditt/era medlemsbevis. Adress:
http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/
AVGIFTER FÖR LÄGERVECKAN
Barn 4-11 år 100 kr
Barn 12-18 år 425 kr
Vuxna fr. o. m 19 år 1200 kr

Barn yngre än 4 år vistas gratis på lägret.
Lunch kan köpas måndag – lördag
500 kr/vuxen 300 kr/barn

Observera att tillgången på inomhusplatser är mycket begränsade. För upplysning om priser på
inomhusboende kontakta Anders Jansson 070-529 17 28.
Vi hoppas att Du som har möjlighet att låna husvagn eller tält gör det och således hjälper dem som inte har
denna möjlighet.
Av praktiska skäl tar vi enbart emot anmälningar och avgifter som gäller för hela veckan. Naturligtvis
bestämmer du själv när Du vill komma och när Du vill fara men glöm inte bort att anmäla till lägerkommittén
när Du kommer och när Du åker.
Avgifter för lägret betalas till lägrets eget Pg 156 58 72-7
Utländska medborgare betalar genom att ange BIC-koden NDEASESS samt vårt IBAN-nummer:
SE39 9500 0099 6026 1565 8727.
Ytterligare information och eventuella förändringar, PM, schema, deltagar-förteckning, karta och sånghäfte
finns att hämta på lägrets hemsida: www.riesenlagret.com
Välkommen! Vi syns på lägret vecka 29. Om du vill nå någon av oss i kommittén nås vi på tfn:
Roffa Asplund 070-680 96 98,
Micke Abrahamsson 070-521 27 35,
Anita Angelryd 070-959 40 14,
Anders Jansson 070-529 17 28 och
Kicki Thuring 070-891 75 58

LÄGERKOMMITTÉN
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ROFFA ASPLUND
Tele: 0930-21008
Mobil: 070-680 96 98
E-mail:
roffa_asplund@hotmail.com

ANITA ANGELRYD
Tele: 08-54067920
Mobil: 070-95 94 014
E-mail:
angelryd@bredband.net

KICKI THURING
Tele: 08-7089128
Mobil: 0708-917558
E-mail:
christina.thuring@huddinge.se

ANDERS JANSSON
Mobil: 070-5291728
E-mail:
ax-jansson@telia.com

MICKE ABRAHAMSSON
Tele: 08-7089128
Mobil: 070-5212735
e-mail:
ibrabrahamsson@live.se

