Utställningsträning med teori
Välkommen på utställningsträning med teori på Stockholms Hundsportcenter i Upplands Väsby. Vi
kommer först att gå igenom regler samt bra att ha-tips i teorisal innan vi går över i inomhushall och
övar på uppställning och att springa i grupp samt hantering (tandvisning]. Bra att öva på innan är att
lära hunden stå – många av våra hundar sätter sig gärna om föraren stannar – samt att titta hunden i
munnen då detta kan vara knepigt att göra första gångerna under störning av andra hundar. Öva
gärna med godis så att hunden tycker att det är kul.
Jag som kommer att hålla i detta är autoriserad ringsekreterare och certifierad utställningsarrangör
inom SKK och har ställt ut Kleiner Münsterländer sedan 2010. Träningen riktar sig främst till de som
är nya inom utställning samt de som vill få koll på hur en utställning går till. Är du mer van är du
självklart också välkommen, men var medveten om att träningen kommer att vara på en
grundläggande nivå.
Lättare fika kommer att finnas på plats. Ta med utställningskoppel om ni har, inneskor (krävs i hallen,
alternativt om ni vill gå i strumplästen), gott godis till hunden, bra humör och din hund.
Vi kommer att ha två tillfällen med samma innehåll och upplägg, välj det datum som passar dig bäst.
Anmälan är bindande och sker genom mail till ellen.vesterlund@hotmail.com med följande
uppgifter: Vilket datum du vill delta, ditt namn och telefonnummer, hundens namn, ålder och ras
samt er eventuella utställningserfarenhet. Vid anmälan ska du även betala, enklast är med swish till
0706210092 – ange datum samt hundens namn vid betalning. Har du inte swish, kontakta Ellen för
alternativt betalningssätt. Betalning och anmälan ska senast vara Ellen till handa den 24/4-16.
Anmälan utan betalning är inte giltig.
Datum: Torsdag 28/4 kl. 19-21 eller Lördag 30/4 kl. 10-12
Plats: Stockholms Hundsportcentrum, Runsavägen 10, Upplands Väsby
(http://stockholmshundsportcentrum.se/)
Kostnad: 200 kr för medlemmar i Svenska Vorstehklubben, betalas vid anmälan
Övrigt: Minst 5 ekipage och max 10 ekipage per tillfälle

