Sporkursus i Klosterheden ved Lemvig den. 7-9 maj 2021
Instruktør: Søren Krabbe
Hjælpeinstruktør: Tina Falk Sporlæggere: Flemming Breinholt Christensen, Mads Skamris og Jan
Pedersen Hjælper: Jørgen Falk
Max. 10 deltagere – og gerne deltagere fra andre lande.
Alle er velkommen til at følge med på hinandens spor i weekenden. Man lærer nemlig rigtig meget
af at gå bagved og observere de andre ekvipager. Klosterheden er kendt for sine mange krondyr, så
der vil på kurset være særlig mulighed for at arbejde med vildtafledning af krondyr 😉
Mødested og overnatning: Hytten Brødtrang, Vilhelmsborgvej 171, 7620 Lemvig
Fredag den 7. maj 2021
Kl. 16:00
Teori. Søren gennemgår hvordan et sporene opbygges, terrænets betydning samt
hvilke sporelementer sporene indeholder – lige fra begynderspor til championatspor.
Kl. 18:30
Aftenmad
Lørdag den 8. maj 2021
Kl. 9:00
Morgenmad – og smør en frokostmadpakke
Kl. 10:00
Søren gennemgår dagens program. Derefter kører vi i skoven og lægger og går spor.
Der vil være særlig fokus på samarbejde mellem hund og fører samt lineføring.
Frokosten spiser vi undervejs i skoven, hvor der også vil være et stykke kage til
eftermiddagskaffen. Herefter fortsætter vi med sporene
Kl. 18:30
Aftensmad
Søndag den 9. maj 2021
Kl. 9:00
Morgenmad – og smør en frokostmadpakke
KL. 10:00 Vi kører i skoven og lægger og går spor. Sporene vil være prøvelignende, så vi får en
ide om, hvor klar hund og fører er til at stille på prøver.
Frokosten spiser vi undervejs i skoven.
Kl. 15:00
Kaffe og kage samt evaluering af weekenden.
Prisen er kr. 1.200 for sportræning med én hund og kr. 600 for en observatørplads / deltager uden
hund. Begge er inkl. overnatning og bespisning. Kursusgebyr betales til racens konto (kan ses på
hjemmesiden)
Tilmelding til Jan Pedersen på mail jan@nbsm.dk.
Ved tilmelding skal du oplyse fører og hundes navn samt hundens alder og niveau (evt. seneste
prøveresultat, hvis du har stillet på prøver). Skriv også gerne hvis I har særlige udfordringer eller
træningsønsker. Når max. antal deltagere er nået, lukker mulighed for tilmelding.
Vil du hjælpe? Så kan vi godt bruge et par frivillige til at bage en kage til hele holdet. Fortæl det til
Jan, hvis det er dig. Vi kunne også godt bruge en ekstra hjælper til at tilberede aftensmaden 
Overnatning i hytten Brødtrang og fællesspisning indendørs er selvfølgelig betinget af, at
Corona restriktionerne tillader det, når kurset skal afholdes.
Har du spørgsmål til weekenden eller tilmeldingen så ring eller skriv til Jan Pedersen, tlf.
40625222 eller mail jan@nbsm.dk.
Flatcoated Retriever sporprøve er i planlægningsfasen.
Der kommer mere info på racens hjemmeside og hundeweb.
På vegne af raceledelsen
Jan Pedersen

