Prova-på-dagar
Det finns så mycket roligt att göra med hunden. Men vad ska du välja?

Passa på att testa nya eller ny-gamla aktiviteter med din hund hos oss i Holmsunds
brukshundklubb. Under två dagar kommer de olika verksamhetsgrupperna att ha
roliga och enkla övningar för nybörjare inom flera olika grenar av de aktiviteter som
erbjuds inom brukshundsklubben. Ett utmärkt tillfälle att testa något du aldrig gjort
förut, eller att hitta tillbaka till något du gjort för länge sedan. Du väljer själv om du vill
komma en av dagarna, eller om du vill vara med på bägge dagarna.
Antal deltagare: min 4 ekipage max 8
Datum: 7 och 14 juni, du väljer själv om du vill gå en eller två dagar.
Sammankomster:
7 juni (sista anmälningsdag 1 juni)

KL. 10.00 – 11.30 Agility
KL. 11.30 – 12.15 Lunch (deltagarna tar med egen lunch)
KL. 12.15 – 13.45 Tävlingslydnad
KL. 13.45 – 14.15 Fika
KL. 14.15 – 15.45 Miljöträning
KL. 15.45 – 16.00 Avslut
14 juni (sista anmälningsdag 7 juni)

KL. 10.00 – 11.30 Rallylydnad
KL. 11.30 – 12.15 Lunch (deltagarna tar med egen lunch)
KL. 12.15 – 13.45 Nosework
KL. 13.45 – 14.15 Fika
KL. 14.15 – 15.45 Personspår
KL. 15.45 – 16.00 Avslut
Plats: Holmsund brukshundklubb
För vägbeskrivning, se hemsida – www.holmsundbhk.se
Kostnad: 300kr / Dag
Anmälan: Anmälan dig via mail till hug@holmsundbhk.se.
I mailet anger du namn, medlemsnummer och vilken av dagarna du är intresserad av. Vill du vara
med på bägge dagarna så räcker det att du skickar ett mail, och skriver att anmälan gäller bägge
dagarna.

Har du frågor så kontakta gärna Pia Keyser, 073-6205161 eller hug@holmsundbhk.se
Varmt välkomna,
Pia Keyser och Karin Hentschel
HUG, Holmsund Brukshundsklubb
Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas
oavsett mål med hundägandet. Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att
alla hjälps åt att driva klubben. Grunden för vår verksamhet är gemenskap och utveckling.
Vår devis är Tillsammans kan vi

