
Sommarläger 1-2/8 

Kyrkekvarn & 

Tidaholms BK 
 

Välkomna till klubbens första Sommarläger 1-2/8 2020 för att 

uppmuntra allt arbete som ni, våra medlemmar lägger ned i vår fina 

verksamhet! Vi kommer att träna på Tidaholms BK och bo på 

Sörgården, Kyrkekvarn i Mullsjö. Det enda du behöver ta med är din 

hund, ditt glada sinne och sen kör vi! Boende, träning, lunch, 

middag, frukost, allt är gratis! Vi ser framemot en härlig 

träningshelg tillsammans. 

 

Planering 
Lördag 1/8 

Kl 09.00 samling Tidaholms BK (ca 1h bilresa från Lidköping=6mil).  

Träning agility/rallylydnad/bruks/lydnad eller vad man vill.  

Kl 12.30 caterad lunch äts på Tidaholms BK därefter träning.  

Kl 16.00 resa till boendet Kyrkekvarn (20 min). Fritid.  

Kl 18.00 finns snacks framdukat och det blir överraskningslekar.  

Kl 19.00 middag på Sörgården. Efterrätt och snacks tillsammans till sena 

timman.  

Söndag 2/8  

Kl 08.00 frukost tillsammans på Sörgården.  

Senast kl 09.30 utcheckning därefter resa till Tidaholms BK (20min).  

Kl 10.00 träning agility/rallylydnad/bruks/lydnad eller vad man vill.  

Kl 13.00 lunch på Tidaholms BK därefter träning.  

Kl 17.00 hemresa. 



Boende Sörgården, Kyrkekvarn Mullsjö 
Ca 7 mil från Lidköping ligger Kyrkekvarn. Vi kommer att bo tillsammans i det 

stora huset, Sörgården som ligger på 

motsatt sida infarten till Kyrkekvarn.  

Totalt 52 bäddar. Huset är på 700m² 

och har en egen stor gräs/naturtomt för 

uteaktivitet. I huset finns ett stort kök 

med 2st kyl och frys. 

Nedre plan: 

Två matsalar med mat/sittgrupper och tre samvarorum. Ett av rummen har 

sittgrupp, soffa och öppen spis. Två separata toaletter. Gemensamt duschrum, 

toalett och stor bastu. 

Övre plan: 

12 separata sovrum. Samvarorum. Gemensamt duschrum med toalett. Två 

separata toaletter och två separata duschar. 

 Ta med egna sängkläder.  

 Ange vid anmälan vem du vill bo tillsammans med.  

 

Camping 
Finns några platser att ställa husvagn på gräset bredvid Sörgården. Ej el. 

 Ange detta vid anmälan isf. 

 

Träning Tidaholms BK  
Vi har fått möljlighen att hyra 

hela Tidaholms BK för att träna 

lydnad, bruks (skog finns), 

rallylydnad och agility hos dem. 

Då de har varit tvungna att 

flytta sin verksamhet kommer 

vi att träna på deras planer på 



det gamla stället. Klubbstugan med toalett och där vi äter lunch finns på 

promnadavstånd, ca 400m.  

 Ange vid anmälan vad du planerar att träna dessa dagar. Testa gärna en 

gren som du inte brukar träna! Vi hjälper varandra.  

 

Lunch 
Äter vi tilsammans båda dagarna på Tidaholms BK. 

 Meddela ev specialkost vid anmälan. 

 

Middag 
Äter vi tillsammans på Sörgården.  

”Kyrkekvarn orginal Grillbuffé”: korv, fläskkött, kycklingfilé och grönsaker samt 

hemlagad potatissallad, grönsallad, olika tillbehör så som oliver, fetaost, såser 

m.m, kuvertbröd och dryck. Till efterrätt kaffe och kaka.  

Hundsnack, chips och snacks till sena timman!  

 Meddela ev specialkost vid anmälan. 

 

Frukost 
Äter vi tillsammans på Sörgården kl 08.00 söndag 2/8.  

 Meddela ev specialkost vid anmälan. 

 

Utcheckning 
Senast kl 09.30 söndag 2/8 skall alla ha sopat och tömt sopor från sina rum.  

 


