
Myndedag med ringtræning og hundemassage 
Den 17. august 2014 kl. 10:00 på Voerbjergvej 95 Nørresundby 

 

Program for ringtræning 
 Ankomst mellem 10:00 og 10:30. vi starter med rundstykker og kaffe, inkluderet i prisen for deltagelse. 
 Intro. med lidt snak om dagens forløb, lidt om praktiske forhold omkring udstilling. Heidi fortæller også 

lidt om hundemassage 
 Ringtræning 
 Pause hvor vi spiser vores medbragte mad og snakker om hvad vi skal fokusere på resten af dagen? 
 Ringtræning 
 Kaffepause, medbring selv kaffe og evt. kage 
 Udveksling af gode udstillingstips og opfølgning på eventuelle spørgsmål der er opstået i løbet af 

dagen. 
 

Programmet er fleksibelt og vi vil tage hensyn til om hund og ejer er øvede eller nybegyndere.  
Har man booket massage er det muligt også at deltage i ringtræning før og efter.  
 

Pris for ringtræning: 40 kr. pr. deltager/handler uanset hvor mange hunde man medbringer.  
 
Kort præsentation af trænere. 
Leif: Uddannet ringtræner i DKK, udstiller i mere end 20 år. 
Lise-Lotte: Uddannet ringtræner i DKK, udstiller i mere end 20, autoriseret DKK ringpersonale. 
Er der stor tilslutning har Vibeke og Hans Ellesøe lovet at hjælpe med ringtræningen, de er begge DKK 
ringtrænere. 

 

OBS OBS! 
Medbring selv mad og drikkevarer til frokost og eftermiddagskaffen. 
Der vil være adgang til toilet, vand til hunden og den overdækkede terrasse ved klubhuset  
 
Ringtræning tilmelding til Lise-Lotte og Leif på mail: whippet@flyingdanes.dk senest den 10. 
august, oplys gerne hvor mange hunde du har med og om du er nybegynder. 
 

 

Hundemassage!  

Kom og hør hvad massage kan gøre for din hund, f.eks. hvilke fordele det har for Mynder, der bliver brugt 
til LC, udstilling mv.  

På dagen tilbydes Velværemassage til 175,- samt rabat på klippekort til yderligere massage.  
Send en mail for at blive booket på: hkbakkehuset@gmail.com eller på Tlf.: 28920481  
Mvh Heidi Karlsson  
Eksamineret Hundemassør  
Medlem af DEH- Danske Eksaminerede hundemassører 
 
 
 

OBS! Ingen løse hunde på pladsen, husk poser og saml op efter din hund!!! 
Leg og luftning uden snor kan evt. foregå, på eget ansvar, på arealet bag træningspladsen 
(coursingbanerne) hvis der ikke er andre klubber der benytter arealet.  
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