Nose work &
Inomhussöksläger för Barbet
När: 20-21 okt
Var: Bårslöv, hos Vi2Hundcenter
Instruktör: Ida Lindgren
Deltagare: 10-12st
Kostnad: 1800kr (ev. extra kostnad för mat kan tillkomma)
Anmälan görs till: majamalmqvist@gmail.com
Sista anmälningsdagen: 10/9

Vi hoppas att det finns intresse hos er Barbetägare att delta på detta läger där man
får ha otroligt roligt med sin hund och göra en aktivitet som passar alla. Utöver att
träna nosaktiveter blir det gemensamma måltider och umgänge med andra som
delar samma kärlek till rasen Barbet.
Vad innehåller lägret?
På Nose work & inomhussökslägret arbetar vi med båda dessa roliga aktiviteter.
Nose work: Här arbetar vi med plattformsträning, sökbanor, behållarsök, rumssök,
fordonssök och sök utomhus på bland annat fordon. Du arbetar på den nivån du
själv är och vi gör gömmor som utvecklar och utmanar dig och din hund.
Inomhussök: Här arbetar man en och en och gör sök utifrån hundens nivå, vi hjälps
åt att figurera till den hund som arbetar för tillfället
Lägret vänder sig till alla som tycker att det är kul att arbeta med hundens nos. Vi
arbetar utifrån var hunden är i sin träning och därmed är alla från nybörjare till er
som arbetat med nose work eller inomhussök innan välkomna. Ett trevligt läger där
hundens nosarbete står i centrum.
Lägret börjar kl.9 eller kl.10 på lördagen beroende på hur många deltagare vi är, och
håller på till kl16, samma gäller för söndagen. Mer detaljerad information kommer
komma när lägret närmar sig.
Boende finns på gården med vandrarhemsstandar och kostar 200kr/natt. Det finns 3
enkelrum och 3 dubbelrum.
Vi måste vara minst 10st och max 12st deltagare. Sista anmälningsdagen är 10/9
och betalning ska ske senast 3veckor innan lägret. Mer info kommer om detta i en
separat inbjudan när man har anmält sig.
Mer info om Vi2Hundcenter och Ida går att hitta på http://vi2hundcenter.se/

