27. december 2020

INVITATION TIL C- HUNDEDAG, SØNDAG DEN 14. MARTS 2021
Her vil der være tilbud til dig, der ønsker at blive klædt godt på til at deltage i konkurrence og ønsker at få kendskab til øvelserne der indgår i C-klassens konkurrenceprogram.
Eller du har måske allerede deltaget i en konkurrence og har opdaget at der er brug
for ekstra træning og finpudsning for at opnå bedre resultater.
Er du i tvivl om, hvorvidt dagen er noget for dig, så prøv at besvare nogle af nedenstående spørgsmål for dig selv og din hund.
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✓
✓
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Kender du C-konkurreneprogrammets indhold?
Har du spørgsmål til C-programmet?
Har du brug for generel introduktion til, hvad det vil sige at gå til konkurrence, fx før, under, efter?
Er du ny og endnu ikke været i konkurrence og bare har lyst til at lære lidt mere inden den første?
Har du brug for at lære én eller flere af øvelserne i C-programmet?
Vil du teste, hvor du og din hund er, inden jeres første C-konkurrence?
Vil du være bedre rustet til forårets konkurrencer i C-programmet?
Har du udfordring i frit søg? Eller en af de andre øvelser?

Hvis du kan sige JA til et af spørgsmålene, så er træningsdagen noget for dig.
Du vil kunne få god vejledning og hjælp af super-instruktører. Vi sammensætter
programmet ud fra deltagernes ønsker og niveau samt vores erfaringer.
Vi har taget højde for Corona situationen og evt. restriktioner omkring forsamlingsforbud så arrangementet kan afvikles. Efter deadline for tilmelding den 28. februar
vil alle tilmeldte få yderligere info. tilsendt vedr. instruktør, hold, parkering og forplejning.
Vi satser på små hold 6-8, og tilpasser os efter antal tilmeldte og kan udvide instruktørholdet.

Uddannelsesudvalget Kreds 3
Formand Anne Wedel
Mobil 29630102 Mail: uddannelse.kreds3@yahoo.dk

Kursusindhold:

Øvelser + introduktion til konkurrencedeltagelse

Deltagere:

Alle med interesse for konkurrence

Instruktør:

Gitta Gravgaard, Thomas Krøjer, Inge Holst Møller + flere

Kursusleder:

Carsten Schultz Rasmussen

Dato:

Søndag den 14. marts
Morgenmad 8. 30 – kursusstart 9.00 – slut ca. 16.00
Der serveres morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/brød

Vært:
Afholdelsessted:

DcH Kreds 3
Skovvangsskolen, Minervavej 5. 8450 Hammel

Pris:

100,-kr. incl forplejning og træning hele dagen.

Antal deltagere:

30

Bindende tilmelding kun via klubmodul/event efter først til mølle princippet.
Deadline for tilmelding 28. februar 2021

Vel mødt!

Venlig hilsen
Pva. uddannelsesudvalget
Carsten Schultz Rasmussen
Evt. spørgsmål mail: carsten@dch-vejle.dk

Uddannelsesudvalget Kreds 3
Formand Anne Wedel
Mobil 29630102 Mail: uddannelse.kreds3@yahoo.dk

