
 
 

Intro til udstilling og ringtræning i Holbæk v/Louise Poulsen 
Lørdag 22. september 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/Louise Poulsen med introduktion i grundelementerne ved deltagelse i shows. Der vil være tips og 
tricks til positiv håndtering og indlæring, så du og din hund præsentere jer optimalt i udstillingsringen.  
 
Louise 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, the og lidt godt til ganen.  
 
Kurset vil foregå udendørs, men er vejret dårligt rykker vi indendørs (maskinhus) – Vi er her:  
Gl. Skovvej 85, Søby, 4000 Holbæk 
 
Pris for WCK-medlemmer pr. hund kr. 125,00  
Pris for IKKE-medlemmer pr. hund kr. 190,00  
 
Tilmelding skal ske på e-mail til: Henriette Vistrup, vistruphus@gmail.com 
   Henriette Håkansson, henriette.haakansson@gmail.com  
    
Tilmeldingsfrist: 14. sept. 2018 
 
OBS! 
Der kan IKKE tilmeldes via Facebook-begivenhed. 
 
Hvem er Louise Poulsen 

 

 Aktiv opdrætter under kennelmærket Balsau Corgi’s som hun 
har sammen med sin mand Mikkel Saugmann.  
 

 Blev valgt ind bestyrelsen for Welsh Corgi Klubben i foråret 
2017 og tager aktiv del i showrapporter, aktiviteter samt 
klubbens medlemsblad 

 

 Stor interesse for hundetræning og udstillinger og sørger for 

den daglige træning af hundene. 

 

 Aktiv udstiller, der deltager i stort set alle WCK og DKK 

udstillinger hvert år. 
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