Ringtræning – hvad er og hvorfor det?
Skal du deltage i dette års opdrætterdag, på årets specialudstilling eller måske en helt 3. udstilling SÅ kom og få
TIPS, TRIX og GODE VÆRKTØJER til at opnå bedre bedømmelser og placeringer.
Aktivitetsudvalget har med en lille flok meget erfarne udstillere, arrangeret en række ringtræningskurser, hvor du vil få
indblik i, hvad der skal ske på selve dagen og hvordan du kan forberede dig og din hund.
Du vil kunne gå ind på banen uden du føler, at du er på bar bund – med større selvtillid – til stor gavn for både dig og din
hund.
Kurset henvender sig til dig der, ikke har været på udstilling før, eller måske blot har prøvet det nogle få gange og gerne
vil have nogle gode fif.
”Ringtræning Kolding” ved Julie Albrechtsen
18/5 og 25/5-2021 kl 19-20:30
Sted: Cirkuspladsen i Kolding, parkering ved REMA 1000, Kløvervej 39
Pris 100 kr / snude
”Ringtræning Kjellerup” ved Per og Anette Nielsen
10/4, 17/4, 24/4 og 1/5-2021 kl 10-11:30
Sted: Hesselskovvej 69, 8620 Kjellerup
Pris 200 kr / snude
”Ringtræning Værløse” ved Erica Holt
5/5, 12/5, 19/5 og 26/5-2021 kl 19:30-21
Sted: Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse
Pris 200 kr / snude
”Ringtræning Faaborg” ved Lone Pedersen
16/5 og 24/5-2021 kl 19-20:30
Sted: Sollerupvej 30, Faaborg
Pris 100 kr / snude
”Ringtræning Gentofte” ved Jan Kofoed Johansen
11/5, 18/5 og 25/5-2021 kl 17-18:30
Sted: Smakkedalen 8, 2820 Gentofte
Pris 150 kr / snude
Medbring:
fornuftig tøj og sko
vand og vandskål
masser af gode godbidder.
Udstillings- eller retrieverline
Hunden må gerne være en smule sulten – så ingen morgenmad eller aftensmad umiddelbart før træning.
Der kan max være tilmeldt 10 personer/lokation og man skal helst deltage i alle undervisningstimer, for at få det fulde
udbytte.
Vi overholder gældende restriktioner vedr. Covid-19. Såfremt vi må aflyse grundet restriktioner, tilbagebetales det fulde
gebyr.
Tilmelding kurset sker på messenger eller på sms til
Kira Meyhoff-Madsen – mobil 28664411 mrk "ringtræning - bynavn"
Betaling sker ved tilmelding og er bindende.
Har du ikke en udstillingsline, kan de købes her til en rimelig pris.
https://cotonshoppen.dk/showliner-udstillingsliner-og-tilbehoer-189/nylon-showline-3mm-x-121-cmp9425?gclid=EAIaIQobChMInpWPm7To6AIVismyCh0BAgQ9EAQYICABEgIJ8PD_BwE
Alle undervisere har mange års erfaring indenfor udstillingsverdenen, og deres store interesse er bl.a. at konkurrere på
nationale og internationale udstillinger med deres hunde.

