Ringtræningsdag for mynder og deres ejere
Den 10. august 2013 kl. 10:00 på Voerbjergvej 95 Nørresundby
Program
 Ankomst mellem 10:00 og 10:30. Rundstykker og kaffe, inkluderet i prisen for
deltagelse.
 10:30 – ca. 11:00 intro. med snak om udstillingsregler, sladder fra dommerteltet
(kommentarer fra dommer til ringpersonale, som udstillere kan have nytte af).
Dialog, hvad vil I gerne vide mere om, hvad skal vi fokusere på i løbet af dagen?
 11:00 – 12:00 Ringtræning
 12:00 – 12:45 Pause, spise medbragt mad og hyggesnakke
 12:45 – 13:30 Ringtræning
 13:30 – 14:00 Kaffepause, medbring selv kaffe og evt. kage
 14:00 – 14:30 Mere ringtræning hvis I og hundene orker – ellers hyggesnak og
udveksling af gode udstillingstips
 14:30 - ? opfølgning på eventuelle spørgsmål der er opstået i løbet af dagen.
Programmet er fleksibelt. Vi tilrettelægger forløbet så hundene kommer rundt til alle tre
trænere, kommer på bord (hvis de har den str.) bliver målt (hvis ejer ønsker det)
Øver store ring, hilser på andre hunde og deres ejere, træner de situationer man ellers
kommer ud for i udstillingsringen (socialisering).
Er der mange nybegyndere laver vi en ring med ekstra tid til en snak om
udstillingsforløb, båndfarver og ekstra fokus på praktiske forhold omkring udstilling,
påklædning, forberedelse, udstillingssnor m.m.
Pris: 25 kr. pr. deltager uanset hvor mange hunde man medbringer.
Der må gerne trænes med flere hunde i løbet af dagen.
Kort præsentation af trænere.
 Leif: Ringtræner i DKK kreds 7 Hjørring, udstiller i mere end 20 år af Whippet,
Greyhound og Podenco Ibicenco
 Vibeke: Dommer for flere af myndeklubbens racer, ringtræner i DKK kreds 7
Hjørring, udstiller af Whippet og Irsk ulvehund, autoriseret ringpersonale ved DKK.
 Lise-Lotte: Ringtræner i DKK kreds 7 Hjørring, udstiller i mere end 20 år af
Whippet, Greyhound og Podenco Ibicenco, autoriseret ringpersonale ved DKK

Praktiske oplysninger

Medbring selv mad og drikkevarer til frokost og eftermiddagskaffen.
Der vil være adgang til toilet, vand til hunden og den overdækkede terrasse ved
klubhuset
O.B.S. Ingen løse hunde på pladsen, husk poser og saml op efter din hund!!!
Leg og luftning uden snor kan foregå, på eget ansvar, på arealet bag træningspladsen
(coursingbanerne) hvis der ikke er andre klubber der benytter arealet.

Tilmelding til Lise-Lotte og Leif på mail: whippet@flyingdanes.dk senest den 3.
august, oplys gerne hvor mange hunde du har med og om du er nybegynder.

