Hyrdekursus hos TipTopAussie

med hollandske Anneke de Jong
d. 25.-27. august 2017
Anneke de Jong kommer til Danmark i
august og giver hyrdeundervisning.
Anneke har arbejdet med aussier siden
1994 og har kendskab til mange andre
hyrderacer. Anneke er god til at læse den
enkelte hund og handler og give god og
brugbar vejledning, så den enkelte kan
komme videre i sin hyrdetræning.
Anneke har konkurreret i hyrdning i mange
år og gjort mere end 10 hunde til WTCH og
har stillet i rigtig mange farmtrials.
Anneke er opdrætter af aussier på JJ
Ranch i Holland.
Kurset vil være på får. Der vil være
mulighed for at træne på forskellige
arealer og i forskellige terræner.
Der vil være teoriundervisning og individuel
undervisning på dyrene.
Er der noget bestemt du gerne vil træne
med din hund er der mulighed for det.
Kurset starter kl. 9:00 og slutter kl. 18:00
hver dag.
Der er morgenmad, frokost, drikkevarer til
maden, samt kaffe og te i løbet af dagen
inkl. i prisen.
Der er plads til 10 hunde på kurset hver
dag og hundene skal være min. 6 mdr. gamle
for at kunne deltage. Alle hyrdehunderacer
er velkomne.
Kurset henvender sig til både let øvede og
øvede, da undervisningen vil blive
tilrettelagt efter individuelt niveau.

Prisen for alle tre dage med hund er
2.200,-kr og 1.000,-kr uden hund.
Ønsker du at deltage én dag uden hund er
prisen 400,-kr pr dag.
Hvis du vil tilmelde dig kurset, kan du
kontakte mig på mail eller telefon, ligesom
du er velkommen til at kontakte mig, hvis
du har spørgsmål.
Når din betaling er registreret, er du
sikret en plads på kurset. Tilmeldingen er
bindende, med mindre jeg har venteliste
eller du selv finder en afløser.

Kurset bliver afholdt på
Farmen, Maglesøgvej 89, 4340 Tølløse
Kursusarrangør:
Camilla Runchel
Tlf. (+45) 2255 0648
Email: camilla.runchel@gmail.com

