Ringtræning, trimning og anatomi.
TAK for din støtte til dette tiltag. Vi håber at mange flere flatcoatejere vil få glæde at de forskellige
tilbud, og dermed et større kendskab til racens mange muligheder.
Her følger raceledelsens retningslinjer for afholdelse af kursusforløb med ovennævnte indhold i
racens regi. Raceledelsen forventer at retningslinjerne følges.

Områdeansvarlig:
Som områdeansvarlig har du kontakten til raceledelsen. Som områdeansvarlig fremlægger du
regnskab for kursusforløbet til raceledelsen. Alle indbetalinger i forbindelse med afholdelse af
kursusforløbene skal ske til racens konto.
Raceledelsens kasserer hjælper gerne med regnskabet såfremt der fremsendes bilag for udgifter
som ex kørsel og forplejning.

Planlægning
Målsætningen for arrangementernes afholdelse er at der afholdes 2 kursusforløb om året af 6
kursusgange. Forløbene afvikles forår og efterår. Der sigtes mod en holdstørrelse på max 6
deltagere pr hold. Det er vigtigt at kursisterne mærker at der er tid til arbejdet med den enkelte
hund.

Målgruppe
Målgruppen for kursusforløbene er nybegyndere (som ikke har prøvet at udstille før) og
begyndere (som har udstillet ganske lidt og gerne vil blive klogere på at gå på udstilling). For begge
grupper gælder at raceledelsen, med afholdelse af kursusforløbene, ønsker at tilbyde en mulighed
for at blive klædt bedre på, til at kunne begå sig på udstilling, og samtidigt lære mere om racens
anatomi.

Indhold
Det overordnede indhold for kursusforløbene er at, informere om udstillingstilbuddene, give
deltagerne indblik i hvad der kræves for at kunne deltage i disse udstillinger og om forskellen på
skuer og officielle certifikatudstillinger, både i Racens regi, i DRK og i DKK.
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Herunder følger en liste over de delemner der kan arbejdes med under kursusforløbets gang:
-

Hvordan kan man sætte sig et mål i sin træning og hvordan kan man med fordel dele det
mål op i delmål, som gør det lettere at nå helt i mål.
Indlæring af basale færdigheder som at få hunden til at stå rigtig, løbe i det rigtige tempo,
træning i at få tjekket bid, samt en forklaring på hvorfor det er vigtigt.
En introduktion til racens standard, samt hvad dommerne oftest kigger på hos hundene.
Korrekt trimning så hunden præsentere sig bedst i udstillingsringen og de faldgrupper der
kan være på udstillinger i dag.
Tips og tricks til lineføring i ringen hvor hunden vises frem i overensstemmelse med
standarden.
Hundens anatomi, hvorfor er det vigtigt? Hvad er funktionen i hundens bevægeapparat?
Hvordan afspejles hundens funktion i den standard der er beskrevet for racen.

Raceledelsen anbefaler at:
-

Der stilles opgave, som skal arbejdes med hjemme, for på den måde at give deltagerne en
oplevelse af at vejen til succes går via træning.
At instruktørerne motiverer deltagerne til at hjælpe på regionens prøver/udstillinger, for
hermed at give dem et indblik hvordan sådan et arrangement foregår. Dette skal medvirke
til de får et indblik i hvad udstillingen skal vise og skabe kontakt til andre hundeførere i den
pågældende region.

Tak for hjælpen
Raceledelsen forventer at afholde en træningsweekend i september, for alle der har bidraget til
projektet. Der inviteres instruktør(er) udefra, for at give inspiration til din videre træning.

Med venlig hilsen
Raceledelsen
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