
Inte ”bara” en föreläsning med Peter på Dogworks!  
 
Den 16 Mars håller Peter på Dogworks 2 föreläsningar på Hellasgården! Repris på Del 1. ”Hundarnas språk – 
De fysiska signalerna” som vi hade i Sep. på Hundudden samt fortsättningen Del 2. ”Bromsen & Inkallning”. 
I samband med dessa föreläsningar har vi också ordnat så att vi kan övernatta, äta & umgås lite med eller utan 
hundar, det väljer ni själva! Vill ni ”bara” gå på föreläsningarna så går det också bra.  
Anmälan: kennel.tinotenda@gmail.com Skriv vad du vill vara med på eller ang. frågor!  Begränsat antal platser 
så, skynda er att anmäla! Anm. är inte bindande men föreläsningen skall vara bet. senast den 8/3. 
 

Schema: 
Fredag (För er som bor över.) 
Incheckning från 15.00  
Afterwork 17-21 i Restaurant Storstugan. 
21.00 Kvällspromenad för oss med hund. 
 

Lördag 

08-10 Frukost. (För er som bor över.) 
10-12 Del 1. Hundarnas språk – De fysiska signalerna. Lilla Konferenssalen. 
12-14 Lunch.  
14-16 Del 2. Bromsen & Inkallning. Lilla Konferenssalen. 
16-19 Egen tid, promenad, bastu & kallbad för den som vågar. 
19.00 Gemensam middag. 
 

Söndag 
08-10 Frukost. (För er som bor över.) 
Utcheckning senast 11.00. 
11.00 SRRS Östra ordnar hund & tipspromenad med fina priser. 
Efter promenaden blir det prisutdelning i Restaurant Storstugan där möjlighet till lunch och fika kan köpas. 
 

Mer info. ang. priser mm! 
*Del 1. 200:- *Del 2. 300:- 
*Lunch.  Sjöcaféet vid receptionen har öppet måndag - fredag 10-21.lördag. söndag 10-18.  
Här kan du köpa kaffe, läsk, ost- och kalkonsmörgåsar, toast, soppa, smörgåsar, choklad, energibars, frukt, 
varmkorv och pizza. Alt. Restaurang Storstugan.  
Under lördagar och söndagar tänder vi en kolgrill utanför cafét. Där kan du grilla korv och hamburgare som 
du köper i cafét. Det går då bra att använda vår grill till korv och annat som du inte handlat i cafét, dock mot 
en avgift på 40 kronor. Betala i kassan! Alt. Restaurant Storstugan. 
*Gemensam middag. Lilla Konf. salen. 100:-/pp. (Bet. på plats.) 
Meddela mig om du är vegetarian, allergisk eller har speciella önskemål! Medtag egen dryck. 
*Bastu. Gratis för boende. 70:- övriga. 
Öppet fredag 10-21 (Bastun varm till 20:30) lördag 10-18 (Bastun varm 10-17:30)  
*Parkering. 50:-/dygn. Boende 30:-/dygn. *Husbilar. Kontakta Ninni för mer info. 
*Övernattning. Det finns 8 st. fyrbäddsrum. 261:-/pp. & dygn inl. lakan och handduk.  
Hund 80:- st./dygn. Max 2 hundar/rum. (Bet. vid incheckningen.) *Frukost. 40:- (Bet. på plats.)   
*Hitta hit. http://hellasgarden.se/kontakt/ 
*Hellasgårdens hemsida. http://hellasgarden.se/ 
*Kontaktperson. Ninni. Tfn. 0704382813. Mail. kennel.tinotenda@gmail.com 

 
Varmt välkomna önskar SRRS Östra Styrelse.  
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