Figurantkursus 2019
For IGP figuranter
Dato:

10-12. maj 2019

Sted:

Danhostel Viborg
Vinkelvej 36,
8800 Viborg

26-03-2019

https://www.danhostelviborg.dk/
Instruktør:

Raymond van Eck som kigger på:
Indlæringsfiguranter vil man kigge på det tekniske samt
evnen til at læse hund.
Prøvefiguranter vil man kigge på de tekniske færdigheder og
hvordan der lægges den rigtige belastning på hunden.
Mønstring af nye prøvefiguranter fredag, hvor man kan komme
løbende, men bedes kontakte Morten Jensen via mail og blive
registreret at man ønsker mønstres.
Husk man skal mønstres hvert år.

Lørdag:

Teknik træning
08:00 - 9:00 Morgenmad
12:00 - 13:00 Frokost
18:00 Aftensmad

Søndag:

Teknik træning
08:00 - 9:00 Morgenmad
13:00 - 15:00 Frokost/afslutning

Deltagere:

Godkendte prøvefiguranter.
Træningsfiguranter fra lokalforeningerne.
BHU betaler for godkendte figuranter
Tilmelding til Morten Jensen stadigvæk nødvendig.

Pris:

Fra lørdag morgen Kr. 1.500,00 pr. figurant
Prisen gælder træningsfiguranterne og dækker ophold og fuld
forplejning fra lørdag morgen til søndag middag.

Andet:

Brugshundeudvalget
Formand • Morten Jensen • Grønningen 9 • 79330 Dronninglund
Tlf.: 2099 4826 • morten.pudersen@gmail.com

Max 15 figuranter.

Tilmelding kan kun ske på mail til Morten Jensen morten.pudseren@gmail.com hvori der skrives navn,
adresse, samt hvilket klub i kommer fra, samt om i har hund med, hundens alder samt uddannelse.
Der vil blive mulighed for at hundeførere (4-6 pr dag) kan melde sig til, og der vil blive kigget på den enkelte
hund - pris 500 kr. inkl. forplejning.
Kursusgebyret skal være indbetalt senest 01.05.2019 til Landskasserer Stella Egholm Jensen på:
reg.nr. 7590, kontonr. 1776478, Mærk indbetaling med BHU-figmaj-2019 og fulde navn på kursusdeltager.
Værelserne er udstyret med sengetøj og håndklæder. Der er mulighed for at tage hund med på værelset
(må dog ikke lades alene på værelset), dette koster kr. 25 for ekstra rengøring. Hundene der arbejdes med,
er deltagers egne hunde. Såfremt du ikke har hund med, giv venligst en melding.
Med venlig hilsen
Morten Jensen og BHU -udvalget

Brugshundeudvalget
Formand • Morten Jensen • Grønningen 9 • 79330 Dronninglund
Tlf.: 2099 4826 • morten.pudersen@gmail.com

