
Ringtræning og ”for-sjov-udstilling” for begyndere 
Lørdag d. 3. marts 2018 i Fårvang Hallen (Midtjylland) 

 

Vil du prøve kræfter med hundeudstilling? Så har du nu chancen for at blive klædt ekstra godt på til det, 
inden du og din hund skal til en rigtig udstilling.  
 

 
 
Som noget nyt afholder Welsh Corgi Klubben en uofficiel (for-sjov) udstilling for alle der har lyst til at 
afprøve om hundeudstilling er en sport for dem. Dette arrangement henvender sig derfor til dig, der aldrig 
eller kun få gange har været til hundeudstilling. OBS: Vi har udvidet arrangementet så let øvede udstillere 
også er meget velkomne – alle der mener at ville kunne få noget ud af nedenstående program for dagen 
er velkomne.    
 
Vi starter dagen kl. 10.00 med teori hvor vi skal snakke om hvordan en udstilling foregår, hvilke 
præmieringer man kan få tildelt, hvad dommeren ser på, hvad er smart at have med til en udstilling osv.  
Derefter får alle mulighed for at øve sig i form af ringtræning hvor Louise B. Poulsen og Dorthe Eriksen vil 
dele ud af deres tips og tricks til udstillingstræning.  
Til sidst slutter vi dagen af med en uofficiel udstilling, hvor alle hundene bliver bedømt, efter de samme 
principper som hvis det var en rigtig udstilling. Hertil har vi inviteret Helle Faarup som dommer.   
 
Arrangementet foregår i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Tilmeldte hunde og deltagere er 
velkomne fra kl. 9.30, vi starter kl. 10.00. Dørene åbnes for publikum til udstillingen kl. 12.00. Der er 
mulighed for at benytte hallens cafeteria hele dagen. 
 
Tilmelding skal ske via Hundeweb, og tilmeldingsfristen er forlænget til d. 18. februar 2018.  
Pris: 200,00 kr. pr. hund.   
 
Praktiske meddelelser (PM) bliver udsendt pr. mail til deltagerne ca. 1 uge før arrangementet.  
 
Ved spørgsmål er man meget velkommen til at henvende sig til Louise B. Poulsen på mail: balsau@corgi.dk 
 



Vi ser frem til en rigtig hyggelig dag, hvor vi glæder os til at se en masse potentielle nye udstillere. Der vil 
være mange flotte præmier og rosetter – så skynd jer at melde til! 
 
Vel mødt – Welsh Corgi Klubbens Aktivitetsudvalg 


