M Y N D E R PÅ S P O R E T

INVITATION
HOLD #1

20. Juni 2020
kl. 10.00-14.00

HOLD #2

21. Juni 2020
kl. 14.00-18.00
Sted
Asserbo/Tisvilde Hegn

Tilmelding

Birgit Hansen
Mobil 2712 4616
eller mail til aysha@c.dk
Tilmelding er bindende
og deltagelse kræver
medlemskab af Myndeklubben

Nu har din mynde mulighed for
at deltage på et "Snuse hold"
Det kræver blot din hund har 4
poter og en snude. Lydighed og
anden 'snuse' erfaring er
underordnet. Vi skal have det
sjovt samtidig med hunden
aktiveres.
Beskrivelse
Deltagelse giver en hurtigt ide
om, hvad spor kan være. Der er
mange måder at “spore" på.
Dette er blot en sjov
afprøvning for dig og din
hund.
I vil først blive introduceret på
et ganske kort spor. Det vækker
som regel interessen hos
hunden. Vi kigger på om
hunden tænder og bruger sin
selvstændighed.
Herefter skal du og din hund
gå et spor i skoven.
Du bliver nok overrasket over,
hvad din hund egentlig er i
stand til uden langvarig
indlæring.

Du må meget gerne medbringe
hundesele og en lang snor
samt nogle godbidder som du
kan bruge til at lægge i sporet.
Om muligt, må godbidderne
gerne være af den tørre slags.
Har du ingen sele eller
langsnor (+ 8 m.) kan disse
ting lånes på dagen.
Du bør have fodtøj på som er
egnet til at gå i skoven med;
"snus fornuftig"
Har du spørgsmål ? Så skriv til
Birgit.

PRIS
K r. 2 0 0 ,- p r. h u n d , ra b a t p å
kr. 50 pr. hund for tilmelding
af 2 hunde med samme fører.
B e t a l i n g v i a M o b i l e Pa y s e n e s t
onsdag den 17. juni.
Maksimum 4 hunde pr. hold.
Højst 2 personer møder op pr.
hund. Fører skal være minimum
15 år.

