
 

 

 
INFORMATION OM INTROHELG 
 
Vi på Hundsport startar terminen med en introduktionshelg för elever och föräldrar. Tanken med 
helgen är att både elev och förälder bekantar sig med vår skolmiljö, personal och boende. Vi 
tror att det finns en oerhört stor vinning i att föräldrarna lär känna varandra i elevernas 
gemensamma boenden, att man tillsammans (elev och förälder) får samma information och att 
detta i sin tur leder till en ökad trygghet både för elev och förälder.  
 
Tider: Startar på fredag 17/8 kl 10.00 - Slutar söndag 19/8 till lunch. 

Möjlighet finns att komma på torsdag och bo över i lägenheterna. OBS! Ni måste 
i så fall komma före kl 16.00 så att fritidsvärdarna kan ta emot er. 

 
Boende: Eleverna bor i hundstallet med sina hundar 

Föräldrarna bor i respektive elevboende 
 
Mat: Frukost - Ingår för eleverna som bor i hundstallet 

- Föräldrar fixar egen frukost 
Lunch - Elever och coacher äter i skolmatsalen på fredag + pizzeria på  
                          lördag  

- Föräldrar fixar/köper egen lunch 
Middag - Skolan bjuder på kvällsmat till både elever och föräldrar på 

fredagkväll (grillning). Lördag kväll äter eleverna i hundstallet,  
medan föräldrarna får fixa mat själva i boendet.  

 
Veterinär: Veterinär finns på plats för de som behöver friskintyg och/eller vaccination.  
                        Kostnad 300 kr för vaccination och 300 kr för intyg, 550 kr för båda. Betalning  

sker kontant eller via swish.  
 
Försäkringsbrev: Ta med försäkringsbrev för din hund. 
 
Vaccinationsintyg: Ta med vaccinationsintyg om sådant finns.  
 
Friskhetsintyg: Ta med friskhetsintyg om sådant finns (högst 10 dagar gammalt).  
 
Hanteringstest: Görs på fredag före lunch (för de hundar som inte godkänts tidigare). 
 
Coachsamtal: Under helgen erbjuder vi ett coachsamtal med föräldrar.  

 
 

 



 

 

 

Packlista 
Då eleverna kommer att bo i hundstallet och föräldrarna i respektive elevboenden,  
så rekommenderar vi att ni tar med följande: 
 
Elev: Madrass/liggunderlag 

Kudde och täcke/sovsäck el liknande 
Sänglinne 
Handduk 
Hygienartiklar samt annan samt annan personlig utrustning 
Ficklampa 
 

Förälder: Ev. extrasäng/madrass om ni är två föräldrar.  
Kudde och täcke/sovsäck el liknande 
Sänglinne 
Handduk 
Hygienartiklar samt annan samt annan personlig utrustning 

 
 
Anmälan 
Anmäl hur många (både elev och förälder/föräldrar) som kommer till introduktionshelgen samt 
om hunden ska göra hanteringstest och/eller veterinärbesiktning/vaccination. Kan du som 
förälder absolut inte komma bör du ordna med någon annan anhörig som följer med under 
helgen.  
 
Anmälan (och ev. frågor) görs via formuläret på hemsidan, senast fredag den 3 augusti! 
 
 

Välkomna hit önskar Hundsports arbetslag! 

 
 

 


