Træningstilbud til ”grønne” flatejere
- bliv en del af et unikt fællesskab

Den 14.april, skrev jeg en lille bøvs på fjæset om at jeg ville glædes over at se nogen nye ansigter
på racens uofficielle udstillinger og prøver. Og for den sags skyld også alle de andre uofficielle
prøver og skuer i DRK regi.
Det var der lidt skriveri om , og det jeg hæftede mig ved, var at der ikke var nok viden om hvad
racen egentlig er avlet til og hvordan man kan komme i gang med at arbejde med disse dejlige
hunde.
Mit ønske er ikke at presse nogen til at dele opfattelse med mig, men at skabe en interesse og gøre
nogen nysgerrige nok, til at krydse startlinien på prøver eller at træde ind i ringen på en udstilling
Så for at følge det lidt til dørs, så tilbyder jeg lidt teoretisk oplysning og træning, som en
appetitvækker til de som ingen forudsætning har, for at turde tilmelde sig racens arrangementer.
Det er ikke nogen form for videregående træning som kommer på banen, men helt basale sjove
lydighedsøvelser som skaber et tillidsforhold hund/fører imellem. Kontaktøvelser kalder man det og
de er også nok så vigtige hvis man hellere vil satse på udstillingsringen. Det skulle gerne udmønte
sig i at kræet kan hente og bringe en dummy under kontrollerede forhold, eller at man tager en
runde i udstillingsringen.
Det optimale er at man gør begge dele, det var kutyme og god skik for maaaaaange år siden hvor
jeg selv startede.
Følgende datoer er der derfor træning her i Helsinge.
• Tirsdag 20 juni
• Tirsdag 4 juli
• Tirsdag 11 juli
• Tirsdag 1 august.
Det starter kl 18.30. Og den første lille halve time bruges på at tale om ”hvem, hvad, hvor og
hvorfor.
Og det er vigtigt, så derfor kom til tiden, luft hunden, og sæt den i bilen igen.
Når så vi har talt lidt, så tager vi fat på det praktiske.
Træningen koster ikke en skid, så se bare at få startet mokkebikken og kør til Nordsjælland
Træningen henvender sig udelukkende til de som ikke er i gang med et træningsforløb eller ved
hvad det drejer sig om. Det er for at få så mange nye i gang. Så kommer der bare et ansigt som jeg
kender så bliver de sorteret fra.
Adressen er her:
Øivind Kaas-Larsen
Kildevej 23
3200 Helsinge

tlf. 40872020

Mail. kaas-larsen@mail.dk.

