Unghunde Hold Program Forår 2021
Program

Dato

Mandag d. 15.03
1
Lydighed
Kl. 18:15
Mandag d. 22.03
Spor / Næsearbejde
Kl. 18:5
Mandag d. 29.03
3
Rally - Baner
Kl.18:15
2

Medbring

Forsikringspapirer +
vaccinationsbog Mange
godbidder
Godt humør
Medbring mange godbidder, evt
sporsele Godt humør
Medbring gode godbidder
Godt humør

4

Mandag d. 12.04
Leg, Lære Sjove Færdigheder
Kl. 17:00

Medbring gode godbidder,
ynglings legetøj. Godt humør

5

Mandag d. 19.04
Baner - redskaber
kl. 17.00 OBS OBS

Medbring gode godbidder
humør

Godt

7

Mandag d. 03.05
Lydighed, øvelser med ro
kl. 17:00

8

Mandag d. 10.05
Rally - Baner
Kl. 17:00

Medbring mange gode
godbidder, evt sporsele og vand
til hunden Godt humør
Medbring gode godbidder
Tæppe hunden han ligge på
Godt humør
Medbring mange gode godbidder
Godt humør

9

Mandag d. 17.05
Kl. 17.00

Medbring gode godbidder
humør

10

Mandag d. 31.05
Lidt af det hele
Kl. 17.00 OBS OBS

Mandag d.26.04
6
Kl. 17:00

MØDESTED RISEMARK VED
VINDMØLLERNE, ØSTERSØVEJ Spor /
Næsearbejde

Lydighed

Godt

Medbring alt hvad vi har brugt,
mange godbider og godt humør

Der kan komme ændringer i
programmet især hvis vejet driller

Afbud i god tid til Vibeke
tlf: 29261713

Vi skal holde afstand. Lad ikke hundene hilse uden at den anden ejer synes det er OK.
Vi skal spritte af og bruge handsker, når vi flytter på redskaberne. Begge dele er i containeren
Regler for træningsbanen:


Hundene leger aldrig til at starte med



Aldrig løse hunde på banen, helle ikke når man ankommer – altid hund i snor med mindre andet er aftalt



Ved leg har alle fat i deres hund og rækker en arm op, når man er klar – der skal være ro på alle inden de bliver sluppet



Løbetid – ikke højløbske tæver på træningspladsen (den miderste uge) – træne et andet sted



Vaccination og forsikring



Spørg altid ejeren før du lader din hund hilse på andre hunde

