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Indbydelse til sommer-konkurrence
Klubmesterskaber
Søndag d. 16. juni kl.9,00
Afholdes vores årlige klubmesterskab i Skejby med vandrepokaler til dagens bedste
hund i alle klasser.
I lydighed kan der tilmeldes i klasserne: 1, 2 og 3.
I rally kan der tilmeldes i alle klasser.
For nyere klasse 1 tilmeldte hundeførere, vil Inge Lise torsdag d.13. juni kl.18.00
gennemgå øvelserne. Meld Jer til på listen i klubhuset og tag hunden med 😀 .
Tilmelding skal ske på listen i klubhuset eller via e-mail:
Lydighed: wagn.johansen@gmail.com senest mandag d. 3. juni
Rally: aarhushunderally@gmail.com senest torsdag d. 6. juni
Kataloget vil kunne ses mandag d.10. juni i klubhuset eller på
www.aarhus-hunde.dk
Startgebyr: Kr. 50 er bindende og betales om morgenen i klubhuset, hvor også Bente
og Jens vil være der og hygge om Jer med lidt til ganen.
Når konkurrencerne er slut, vil foreningen være vært med en gang grillmad og tilbehør
til deltagere med ledsagere. HUSK TILMELDING.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
I tilfælde at løbetid eller andet uforudset,
kan Wagn kontaktes på tlf. 4040 3304 og
Lene på tlf. 2874 1985
Hilsen fra Lene og Wagn
Grillmester Jens holder grillen varm
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Hej kursister.
Vi har et par gange tidligere lavet en
anderledes træningsdag, hvor I får
lov at træne lidt andet. Det har været
taget godt imod, og derfor vil vi prøve
at lave det to gange om året.
Vi vil den 27 maj prøve at lave en
sådan aften, der vil bestå af følgende:
-Vi sætter en bane op hvor I enkeltvis
skal ind, som var det til en prøve, og
lave 1-2 øvelser. Mogens vil være
dommer og gribe det an som var det
til en konkurrence.
-Lene introducerer rally.
-Lenette lave sjov med hunden
-Og for jer der ikke ønsker at
deltage i det hele eller enkelte tiltag,
underviser Lars i den almindelige
træning med både kl. 1-2-3.
Hilsen
Lenette

Lørdag d. 13. april blev der holdt
instruktørdag, d.v.s. et kursus for
foreningens instruktører.
Se mere her:
https://www.aarhus-hunde.dk/
medlemmernes-side1

Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk

