Aktiviteter for dig og din flatcoat 2020.
Raceledelsen har i samarbejde med et stort team af entusiastiske frivillige hjælpere lavet en buket
af tilbud til dig og din flatcoat. Flere steder i landet vil der blive arrangeret træningstilbud særligt
målrettet dig, der er den lykkelige ejer af en flatcoated retriever. Tilbuddet omfatter træning i
grundlæggende lydighed og samarbejdsøvelser, samt en introduktion til trimning og handling af
hund på udstillinger. Alle er velkomne. Arrangementerne er lavet med særligt henblik på dig som
(endnu) ikke har prøvet at deltage i lignende kurser før, og selvfølgelig er du også meget
velkommen, hvis du har prøvet lidt, men gerne vil lære mere.
Alle instruktørerne har et stort kendskab til racen, og ønsker at hjælpe andre godt på vej. Lidt om
indholdet i de forskellige arrangementer.
Træningforløbet.
Der trænes med fokus på at få etableret det gode samarbejde hund og fører imellem. Der er fokus
på basislydighed som eks hjemkald, fri ved fod, lineføring mm. Du er også meget velkommen,
selvom du ikke har planer om at gå på prøver med din hund. Herudover vil der være plads til at
tale om trimning, både til hverdag og til udstilling. Du er også meget velkommen, selvom du ikke
har planer om at gå på udstilling.
Hvad, hvornår og hvor meget:
De forskellige træningsforløb finder sted i løbet af foråret, så følg med på racens hjemmeside for
mere information. Er der god opbakning og interesse for aktiviteterne er det muligt, at der kan
arrangeres tilsvarende forløb til efteråret.
Pris for 6 x Træning: 350,- kr.
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Hvordan kommer du med og får mere at vide:
Tilmelding er nødvendig for deltagelse og skal ske til den, der varetager træningen for de enkelte
områder. Når din tilmelding er bekræftet af træner, indbetales træningsgebyret til racens konto:
Reg. nr.: 2720
Kontonummer: 0743552962
Kontaktpersoner Træning:
Nordjylland: Hans J. Bilstrup, h.j.bilstrup@mail.dk
Midtjylland: Bjarke Buur Røgaard, Bbr.flat@gmail.com
Sydjylland: Birgit Gehm, Bigehm@live.dk
Fyn: John Enghoff, mobil: 61188916
Nordsjælland: Randi Pedersen, durins@mail.dk
Midtsjælland: Tanja Blindbæk Olsen, tanjao@mail.dk
Raceledelsen håber meget på at medlemmerne vil bakke op om de forskellige arrangementer
rundt omkring i landet.

Velkommen til dig og din flatcoat!
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