JYLLAND - TRÆNINGSDAG
Vil du vække drivet i din grande?
6. juni 2015 kl 10 til ca. 16
Grand Danois Klubben inviterer til en spændende og udfordrende træningsdag.
Jørgen Vium Christensen (dommer, instruktør og mangeårig træner i Dansk Retriever Klub) og Svend
Jakobsen (instruktør og hundesportsmand) stiller op med et træningsprogram, der vækker drivet i enhver
hund.
Alle kan være med.
Dagen er for dem, der vil prøve en anderledes form at træne og motivere sin hund på, dem, der vil snuse til
blodspor og alle dem, der har lyst til at få nogle nye værktøjer i træningstasken.
Hundetræning skal være sjovt og sprængfyldt med energi.
Det handler om at finde lige netop den motivation, der får drivet frem i DIN hund, så I sammen får mest
muligt ud af en træningssession. Øvelserne brækker vi op i små bidder, så alle hunde kan være med, uanset
niveau.
Vi har alle de nødvendige hjælpemidler med, du skal blot medbringe din hund(e), dens yndlingslegetøj og
masser af gode bløde godbidder.
Vi vil blandt andet arbejde med:
Fokusøvelser og Kontaktøvelser
Legeøvelser – sådan får du træningen indarbejdet i hverdagen
Samarbejde mellem hund og fører
Markeringsarbejde og Søg
Opstart på blodspor (for hunde med erfaring, spor gået på færtsko 400m eller 600m)
Dagens program:
10.00 - Introduktion og opstart
10.30 - vi deles i to hold, der starter træningen enten med spor eller øvelser
12.30 - Frokost (vi arrangerer sandwich til alle)
13.00 - opstart træning igen holdbytte hvis man ønsker det
Dagen afsluttes med fællesspisning ved grillen, her tager alle lidt med.
Drikkevarer forefindes i rimelige mængder på pladsen.
Der er plads til 12 deltagere og det er muligt at have to hunde med, når bare du selv sørger for at skifte
imellem dem.
Tilmelding efter først til mølle, så det vil være en god idé at melde til i god tid.
Dato: 6. juni 2015 kl 10 til ca. 16
Sted: Engebækvej 55, 7184 Brande.
Her har vi et spændende og varieret terræn, der giver mulighed for mange forskellige øvelser og opgaver.
Pris: 300 kr. pr. deltager
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2015
Send din tilmelding til katrine@vestjyske.dk
Betalingen følger tilmeldingen.
Indbetaling: Regnr. er 0400 Kontonr. er 4017046433

Husk, det kan være varmt i juni måned, så medbring gerne et telt eller luftigt bur til hunden, når den skal
holde pause.

