Utstillingskurs

Velkommen til kurshelg i regi av Tromsø Hundeklubb. Kurset foregår på THKs lokaler
i Kroken, i underetasjen. Påmeldingsavgift: kr. 1500 for medlemmer og kr. 1900 for
ikke-medlemmer. Hele beløpet innbetales til kontonr.: 6420.0559787 innen
påmeldingsfristens utløp. Påmelding til leder1@tromso-hundeklubb.no snarest og
senest 30.1.2015. Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om min. 10
deltakere for å avholde kurset.
Kursledere: Patrick Oware og Lill-Hedvik Greaker
Program:
Lørdag 7.2.2015
0900 – 1600 – Utstillingskurs
• 0900-1200 Teori
• 1200-1230 Lunsj
• 1230-1330 Praktisk trening: oppstilling (individuell undervisning)
• 1330-1430 Praktisk trening: freehandling (individuell undervisning)
• 1430-1500 Egentrening u/instruktør
• 1500-1600 Praktisk trening: Formasjoner
• 1600-1700 Oppsummering og gjennomgang av hjemmelekse
Søndag 8.2.2015
0900 – 1600 – Utstillingskurs
• 0900-1030 Praktisk trening og gjennomgang av hjemmelekse
• 1030-1130 Teori
• 1130-1230 Praktisk trening
• 1230-1330 Lunsj
• 1330-1400 Egentrening u/instruktør
• 1400-1530 ”Ringtrening”
• 1600-1700 Avslutning med spørsmål, evaluering og veien videre.
Det blir servert kaffe/te og noe å bite i under kurset. Lunsj er ikke inkludert, så ta
med noe å spise, hvis du ikke rekker butikk eller lignende i lunsjpausen. Det er
vinter, så husk å ha litt varme på i bilen, og/eller ha dekken til hunden din. Møt
presis, da det gir et bedre utbytte av kurset.

Litt mer om instruktørene:
Lill-Hedvik Greaker
har lang erfaring med hund og hundeutstilling.
Hun fikk sitt første egeneide hund i ungdomsårene,
en saluki. Senere har hun også hatt Boston Terrier,
men hund har alltid vært en del av hennes familie.
Lill har trent og vist hunder av ulike raser på
utstilling med flotte resultater, bl.a. i BIR, BIG og BIS,
i tillegg til ulike vinnertitler.
Som instruktør er Lill engasjert og opptatt av å tilrettelegge
undervisningen til deltagerne og deres hunder for best mulig utbytte.
Patrick Oware
Har, tross for sin unge alder, lang
erfaring med hund og
hundeutstilling.
Handling begynte han med i 12-13
års alderen og har siden da flere
meritter å vise til som Juniorhandler.
Som handler har han vist flere ulike hunderaser, og han har vist hunder til
BIR, BIG og BIS og flere vinnertitler.

