
Varmt välkommen på 
Portisläger 2023! 
För dig som är medlem i 
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 

När: 
19-21 maj 2023
Vi träffas på fredagen kl 16 och beräknar att vi slutar på söndagen runt kl 17.

Var:  
Malmköpings camping i Sörmland (ca 10 mil från Stockholm). 
Malmköping är en liten gullig ort där avstånden är små. Campingen är fin och har både badplats och 
hundbad. Det finns restauranger och butiker både på campingen och inne i Malmköping.  

Aktiviteter:  
Här kan du som är medlem prova på olika hundaktiviteter och programmet kommer  
bla innehålla agility, hoopers, rallylydnad, nosework, vattenintro och pälsvård.

SKKs regler för aktiviteter gäller, dvs hundarna ska vara vaccinerade, inte vara sjuka eller medicineras. 

(Notera att agility och hoopers endast är för hundar över 15 månader. Nosework och rallylydnad 
funkar däremot även för yngre).  

Boka din plats: 
Så kul att du vill komma! Vi har ett maxantal på 30 personer på detta läger.  
Boka din plats – och ditt boende – senast den 31/1 
Skicka ett mail till kul@portugisisk-vattenhund.nu.  
Skriv Portisläger i ämnesraden. I mailet anger du ditt namn, adress, telefonnummer, mail samt vad 
hunden kallas för och ålder. Uppge även var/hur du ska bo. 

Boende:  
Malmköpings Camping, http://www.malmkopingscamping.se, tel 0157-21070 

- Stugor (10 stugor, både 4-bädds och 2-bädds)
- Vandrarhem (1 lägenhet med 4 bäddar samt 6 rum med 4, 2 samt 1 bädd)
- Egen husbil, husvagn eller tält på campingen

Hotell Malmköping (11st hundrum), https://www.bestwestern.se/booking-path/hotel-details/hotel-
malmkoping-sure-hotel-collection-by-best-western-malmkoping-56019 
tel 0157-245 80 

Ni bokar själva på telefon 0157-21070 (campingen) eller 0157-245 80 (hotellet). 
Vi har blockat ett antal rum, så för att få plats måste ni ringa och ange kod ”Portis 2023”. 
Först till kvarn gäller på boendet (kanske har du en hundkompis som du kan dela rum/stuga med)? 

Lägeravgift: 
750 kr (1 eller 2 hundar) sätts in på pg 171310-6 efter att vi skickat bekräftelse. 
Betalas senast den 31/3. 
I priset ingår fika, trevliga aktiviteter och roligt umgänge, dock inte mat eller boende. 

Arrangörer: 
RPVH styrelse genom Marie Brännman-Karlsson (huvudansvarig), Maria Stålebrant och Cathrine Stjärnekull 
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Preliminärt program: 

Fredag 
Kl 16 Vi träffas på campingen. 

Introduktion och gemensam promenad i Malmköping. 
Gemensam grillkväll (vi ser till att det finns grillar, du tar med det du vill lägga på grillen) 

Lördag 
Kl 9-12 Vi delar in oss i olika grupper som testar aktiviteter som 

agility, nosework, hoopers och rallylydnad 
12-13 Lunch (du fixar själv) 
13-14 Pälsvård – tips och trix 
14-15 Fika och gör din egen hundleksak 
15-17 Agility, nosework, hoopers och rallylydnad 
19 Gemensam middag på restaurang 

Söndag 
9-10 Vattenintro 
10- Lägermästare i olika grenar koras

Lunch (du fixar själv)
Prisutdelning

17 Preliminär sluttid


