
 
 

Intro til ringtræning i Faxe, v/Betina Christensen 

Lørdag 28. april 2018 fra kl. 
10:00-13:00 
 
Hundeudstilling er en spændende sport, hvor du 
får en vurdering af din hunds udseende. 
En form for skønhedskonkurrence, hvor hundens 
opførsel, bevægelser, type og præsentation   
spiller ind. 
 
Skal du på udstilling med din hund, måske for 
første gang? - Ønsker du mere viden inden du 
ønsker at deltage i en udstilling? - Eller savner du 
tips og trick til præsentation af din hund? 
Så er dette arrangement lige noget for dig, uanset om du er nybegynder eller øvet. 
 
Welsh Corgi Klubben arrangerer en formiddag v/Betina Christensen, med introduktion i grund-
elementerne ved deltagelse i shows. Der vil være tips og tricks til positiv håndtering og indlæring, så du 
og din hund præsenterer jer optimalt i udstillingsringen.  
 
Betina vil komme ind på de vigtigste emner, såsom:  
Korrekt gang (trav) - fremvisning af hund - håndtering af hund på bord – accept af tandtjek fra fremmed 
- klargøring af hund (negle, pels, korrekt halsbånd etc.). 
 
Der vil på dagen være kaffe, te og lidt godt til ganen.  
 
Kurset vil foregå indendørs i hal hos:  
Faxe Hallerne, Rådhusvej 6, 4640 Faxe 
 
Pris for WCK-medlemmer pr. hund 125 kr. 
Pris for IKKE-medlemmer pr. hund 190 kr. 
 
Tilmelding skal ske på e-mail til: Henriette Vistrup, vistruphus@gmail.com eller 

Britta Schaadt, schaadt@dlgtele.dk   
Tilmeldingsfrist: 13. april 2018 
 
OBS! 
Der kan IKKE tilmeldes via Facebook begivenhed, idet deltager får tilsendt regelsæt samt anden vigtig 
instruktion pr. e-mail. 
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Hvem er Betina Christensen 

 50 år og ejer af 8 skønne hunde, heraf 6 collier, 1 aussie og 1 blandingsrace som er døv. 
 

 Uddannet og eksamineret hundefrisør 1984. Grundlægger og tidligere ejer af Coco’s hundesalon. 
 

 Mere end 38 års erfaring med hundeudstilling, og handler af andres hunde på udstilling. 
 

 Uddannet ringtræner, lydighedsinstruktør samt underviser af barn og hund i DKK-regi. Aktiv 

ringsekretær og steward på mange af de årlige udstillinger både i DKK og for specialklubberne. 


