Raceledelsen for Flatcoated Retriever arrangerer
• Sporkursus den 12-13. april 2019 – Hvor de sidste detaljer falder
på plads
• Sporprøve den 14. april 2019 – Hvor formen bliver testet
Sted: Begge arrangementer i Klosterheden ved Lemvig
Instruktør og dommer: Søren Krabbe
Er du prøveklar?
Sporkursus – For dig der er prøveklar og vil have styr på de sidste detaljer
Max antal deltagere: 8 stk. med en vis sporerfaring og som er klar til sporprøve.
Max antal observatører uden hund: 4 stk. som ikke kræver sporerfaring.
Kurset er forbeholdt Flatcoated retrievere. Hunde tilmeldt prøven den. 14. april 2019
har fortrinsret.
Fredag den 12.april ankomst kl. 14 og programmet er følgende:
• Lægge spor til i morgen
• Gennemgå sporopbygningen på spor fra begynder til championat
• Gennemgå særlige sporelementer, herunder startkasse, stjerne, wiedergang,
rundgang og spids vinkel
Lørdag den 13.april starter vi med morgenmad kl. 8.
Kursus starter kl. 9 og programmet er følgende:
• Lægge spor som vi går senere
• Gennemgå lineføring, hvad er en god line og hvordan bruger man den rigtigt.
• Lørdag eftermiddag går vi de spor, som vi har lagt fredag og lørdag.
Alle går med på hinandens spor - for det er det, vi som hundeførere lærer mest af.
Prisen for overnatning og bespisning fra fredag eftermiddag til søndag frokost er
950,00 kr./person med 1 hund (kr. 650 for observatører uden hund). Betaling til
racens konto i Nordea (Reg.nr. 2720, Konto nr. 0743552962). Skriv ’Sporkursus’ og
navn ved indbetaling).
Spørgsmål og tilmelding til sporkursus til Jan Pedersen, tlf. 40625222,
mail jan@nbsm.dk

Sporprøve den 14.april 2019 – Officielle Schweiss- og Vildtsporprøver
Tilmelding til og betaling for prøven sker via hundeweb efter de sædvanlige
retningslinjer.
Tilmelding til prøven lukker den xx. februar 2019.
Da det er raceledelsen for Flatcoated Retriever, der afholder prøven, er der fortrinsret
for klubbens egen race - Flatcoated Retriever. Overskydende pladser tildeles til de
øvrige retrieverracer under DRK og herefter til øvrige racer.
Prøven afholdes den 14. april 2019 og der udbydes følgende spor:
DKK Schweissprøveregler: 400 m/3 timer, 400 m/20 timer, 1000m/20 timer og 1000
m/40 timer
DRK vildtspor reglement: Championatspor (1000m/20 timer)
Max antal deltagere: 8 stk. fordelt på alle klasser
Efter prøven bliver serveret kaffe og kage.
Spørgsmål og tilmelding til sporkursus til Jan Pedersen, tlf. 40625222,
mail jan@nbsm.dk

