Aktivitetsudvalget
INVITATION
Kom og vær med til Nose Work og Rally O
lørdag den 2. september 2017

Arrangementet er et dobbeltarrangement med to tilbud, der vil foregå sideløbende.
Man kan således prøve en ting om formiddagen og en anden om eftermiddagen.
Eller blot kigge på og få inspiration.
Arrangementet foregår hos vores medlem Hans Jensen, Ejbyvej 92, 4326 Lille
Skensved.
Program for dagen:
Kl. 10:00 Velkomst
Kl. 10:10 Aktiviteter begynder opdelt i to grupper, en med Rally O og en med
Nose Work. 6 deltagere pr. gruppe
Kl. 12:30 Frokost
Kl. 13:15 Aktiviteter genoptages med to nye grupper á 6 deltagere
Kl. 15:45 Dagen afsluttes
Der vil blive serveret kaffe og kage á la buffet efter frokost.
Pris for deltagelse:

100,- kr. pr. øvelse med hund
50,- kr. for hele dagen uden hund

Tilmeldingsfrist 20. august 2017. Da der er begrænset deltagerantal på
aktiviteterne gælder princippet ”Først til mølle”. Så vent ikke med at tilmelde.
Hvordan tilmelder du dig:
Tilmelding sker til aktivitetsudvalg@dsgk.dk med oplysning om medlemsnummer og
navn samt hvilken aktivitet man ønsker at deltage i.
Indbetaling sker til klubbens bankkonto: 5975 0001073384 med referencen
Nose Work og/eller Rally og medlemsnummer
Tvivlspørgsmål kan rettes til Esther på telefon 46 49 26 11
Vi glæder os til at se jer
Aktivitetsudvalget

Præsentation af Anni instruktør i Nose Work:

Jeg hedder Anni Pedersen og har 5
hunde, 3 sheltier, 1 border collie og 1
chihuahua. Jeg har arbejdet med hunde i
over 20 år, f.eks. agility, lydighed, rally,
dogdancing, kropskontrol og lavet
næsearbejde med dem i 15 år,
f.eks.spor, rundering, feltsøg,
lugtdiskriminering og nose work.
Jeg er uddannet agilityintruktør,
klikkerinstruktør og hundemassør. I
øjeblikket er jeg på Hund & Trænings
nose work uddannelse og har deltaget
på kurser med både danske og svenske
instruktører.
Jeg underviser mest efter "Ronmetoden" som går ud på at det
første og vigtigste er at lære
hunden at søge og få et godt
søgemønster inden man sætter
duften på. Når duften skal på er
der flere muligheder, alt efter
temperament.

Præsentation af Birgitte instruktør i Rally O.

Birgitte Pedersen, 50 år og stor dyreven.
Har haft hund som barn hvor jeg deltog aktivt i
træningen. Herefter gik der mange år hvor jeg ikke
måtte have hund (boligmæssigt) men da jeg fik
hus og frit bestemte så kom den første hund i hus.
Et stort detektivtarbejde gik i gang om hvilke race
det skulle være. Der er jo mange skønne racer
med hver deres egenskaber, men jeg fandt min
race.
Fik, den første Perro de agua Espanol, Spansk
vandhund i Danmark i 2003 fra Sverige. Han hed
Rasta pga krøllerne. Dette startede min karriere
indenfor DKK. Hvor jeg startede med
hvalpekursus og så næsten alt hvad jeg løb ind i.
Allerede inden jeg fik hund i 2003 var jeg på basiskursus i DKK for det kunne jo
være at jeg ville være instruktør og det blev jeg så i 2004….. hvalpeinstruktør. .
Herefter blev jeg Rally
instruktør, som jeg
underviser i, i Kreds 2,
Ringsted.
I 2005 fik jeg så den næste
Spanske vandhund fra
Spanien, Chuza og hende
har jeg i dag, Og så fik vi lige
2 clumber spaniels også.
Jeg prioriterer meget det gode og glade samarbejde mellem hund og menneske på
rallybanen, det skal være sjovt for begge parter og det har vi. Bl.a har vi haft brugt
en stor tøjhund som demohund, hvilket spredte meget latter men samtidig
forståelse på pladsen. For som vi siger, ” Det skal være sjovt at gå til rally i
Ringsted”.

