Hyrdekursus hos TipTopAussie
med canadiske Tanya Wheeler
d. 12.-13. og 14.-15. april 2018
Canadiske Tanya Wheeler kommer tilbage
og giver hyrdeundervisning i 2018.
Tanya har mange års erfaring med aussier,
mange andre hyrderacer, hyrdetræning,
konkurrencer og så er hun bl.a ASCA
hyrdedommer.
Vil du vide mere om Tanya, er her et link til
hendes hjemmeside.:
http://www.tuckercreek.net/.
Kurserne 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.
Det ene kursus er d. 12. og 13. april og det
andet er den 14. og 15. april. Kursusdagene
starter kl. 9:00 og slutter kl. 18 hver dag.
Der er morgenmad, frokost, drikkevarer,
kage, samt kaffe og te 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. Der vil blive afholdt 2 kurser
á 2 dages varighed. Du kan godt ønske at
deltage alle 4 dage, men jeg vil prioritere
at så mange så muligt kan deltage i
kurserne.
Kurset henvender sig til både let øvede og
øvede, da undervisningen vil blive
tilrettelagt efter individuelt niveau.

Prisen for et kursus på to dage er 1800,dk. kr. med hund (240 euro) og 900,- dk. kr.
uden hund (120 euro).
Ønsker du at deltage én dag uden hund er
prisen 500,- dk. kr. pr. dag (67 euro).
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
Der er mulighed for forskellige former for
overnatning på Farmen. Kontakt mig for
yderligere information.
Kursusarrangør:
Camilla Runchel
Tlf. (+45) 2255 0648
Email: camilla.runchel@gmail.com

