
Intro til udstilling for begyndere  
Søndag d. 2. februar 2020 i Hangar 17, Tirstrup  

 

Vil du prøve kræfter med hundeudstilling? Så har du nu chancen for at blive klædt ekstra godt på til dette! 
 

 
 
Søndag d. 2. februar 2020 afholder Welsh Corgi Klubben intro til udstilling, for dig der gerne vil vide meget 
mere om hvad det vil sige at gå til udstilling, hvad skal man kunne, hvilke regler er der osv. Dette 
arrangement henvender sig derfor til dig, der aldrig eller kun få gange har været til hundeudstilling. 
  
Vi starter dagen kl. 9.30 med teori, hvor vi skal snakke om hvordan en udstilling foregår, hvad man skal 
bruge til en udstilling, hvordan man forbereder sig til en udstilling mv.   
Derefter får alle mulighed for at øve sig i det vi lige har hørt om fra teorien, i form af ringtræning hvor vi vil 
dele ud af vores bedste tips og tricks til udstillingstræning.  
 
Arrangementet foregår i Hangar 17, Lufthavnsvej 32, 8410 Rønde.  
Tilmeldte hunde og deltagere er velkomne fra kl. 9.15, vi starter kl. 9.30. Vi forventer at slutte kl. 12.30.   
 
Tilmelding skal ske via Hundeweb senest d. 15. januar 2020: 
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=2385  
 
OBS: Max 12 deltagere, så skynd dig at melde til!  
Pris: 150,00 kr. for medlemmer af Welsh Corgi Klubben, 225,00 kr. for ikke-medlemmer.  
 
Husk at medbringe: udstillingshalsbånd, udstillingsline, godbidstaske, gode godbidder (pølser, kylling, ost 
eller lignende), hundebur (til ventetiden under teori), vandskål og vand til din hund. 
 
Vi sørger for kaffe, the og sodavand til alle. Der er ikke mulighed for at købe forplejning i Hangaren.   
 
Ved spørgsmål er du 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 nye udstillere  
 
Vel mødt – Welsh Corgi Klubbens Aktivitetsudvalg 
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