Raceledelsen for Flatcoated Retrievere
inviterer til T-UWT (Trænings Uofficiel Working
Test)
Dato:
Sted:
Mødetid:
Prøvestart:

2.marts 2019
Sortenkærvej 24, 5492 Vissenbjerg - Fyn
kl. 8.00
kl. 9.00

Prøveleder:
Per Rethmeier, Tlf +45 31100362
Dagens dommere:
• Hans Jørgen Bilstrup
• Lisa Nørregaard
• Preben Jørgensen
Målgruppe:

Pris:

Tilmeldingsfrist:
Forplejning:

Alle der kunne være interesseret i at træne WT,
med mulighed for kyndig vejledning. Niveauet
kommer ikke over begynder eller og åben klasse
– 5-6 poster
100,-kr pr deltagende hund (beløbet overføres til
vores konto (reg.nr 2720 kontonr.0743552962),
mærket ”UWT”, fører- og hundens navn, samt
klassen man ønskes tilmeldt
23.februar 2019
Der vil på dagen, være mulighed for at købe et
enkelt rundstykke og brød med pålæg

Målet med UWT’en er at træne det at gå på prøve (T-UWT). Skulle
du derfor på en post få f.eks. under 15 point, vil dommeren tilbyde
dig at tage posten om.
Inden du tager posten om, vil vores kyndige dommere vejlede dig i,
hvilke tiltag du kan tage, for at forbedre din score – oftest er det
nemlig ikke hunden der fejler, men hundeføreren (80% af
tilfældene).
Når man har fået de gode råd, forsøger man igen, og forhåbentlig
viser de nye tiltag en bedre score J

Årsagen til dette tiltag er, at mange nye hundeførere, har udtrykt
behov for, at få at vide hvad de kan gøre anderledes, idet de ikke
selv ser eller oplever de førerfejl de begår.
Vi håber vi ser rigtig mange nye hundeførere, der måske ikke lige
ved hvad UWT/WT går ud på, og hvad man skal være opmærksom
på.
I løbet af dagen vil der være rigeligt med muligheder for at snakke
med de øvrige deltagere, samt dommere og dagens hjælpere, hvor
I kan få råd og vejledning i alle de spørgsmål I måtte have. Der
findes ingen ”dumme” spørgsmål denne dag. Vi lytter og tager
jeres spørgsmål seriøst, og vi kan jo alle stadig lære noget.
Kom ud af busken og vis jeres lille pelsdyr frem, og få sammen en
dejlig dag.
Vi håber selvfølgelig, der kommer rigtig mange deltagere J.
Tag det gode ”flatterhumør” med, og lad os håbe på solskin.
Vi vil forsøge at finde nogle præmiere til de heldige (udlodningen vil
være anderledes end normalt)
Velmødt!
Med venlig hilsen
Raceledelsen for Flatcoated

