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Corgi-weekend
Trelde Næs Camping den 27., 28. og 29. august 2021

Weekenden starter allerede fra fredag den 27. august. Efter indtjekning af både mennesker og hunde, 
samles vi i festteltet kl. 19.00, som ligger lige ved siden af vores udstillingsplads. Her vil klubben 
være vært med grillpølser og brød til alle medlemmer uden beregning. Man skal selv medbringe 
service og drikkevarer.

På pladsen, samtidigt med udstillingen, tilbyder vi nedennævnte aktiviteter uden beregning for medlemmerne!

11.00 – 12.00 - WorkShop 1: Stabilitet & Kropskontrol/HundeFitness

Der gives en kort introduktion til kropskontroltræning; hvorfor, hvordan og hvornår. 
Herefter laver vi en træningssession med både opvarmning og nedkøling.
Hunden skal være i snor under træningen – gerne med sele såfremt den har én.

13.00 – 15.00  (inkl. kort pause) - WorkShop 2: Let velværemassage til egen hund

Der gives en introduktion til massage og kraniosakral terapis generelle egenskaber med eksempler på hvordan det gavner 
din hund.
Herefter undervises i forskellige teknikker, der kan øge hundens generelle velvære, og forbedre dens almene tilstand.
Hunden forventes at kunne forholde sig nogenlunde roligt, og ejer kommer i sidste del af workshoppen til at arbejde 
fysisk med hunden, mens den første del er teoretisk gennemgang.

den teoretiske gennemgang.
Arrangementet er gratis for medlemmer, men tilmelding er nødvendig til begge workshops med ejers navn, hundens 
navn, alder, race og eventuelle problemstillinger/skavanker – senest en uge før. Anfør hvilken eller hvilke workshops du 
ønsker at deltage i.
Tilmelding med ovennævnte oplysninger sker til Dorthe Eriksen på: kawidos@gmail.com 

Grillaften
Lørdag aften kl. 19.00 er der fælles grillfest. Der serveres helstegt pattegris & oksekød på grill, franske hotdogs til bør-

Det bliver en hyggelig og festlig aften!

D
august til: Louise Poulsen på mail kasserer@corgi.dk  
Betaling for grillmiddagen skal indbetales til klubbens konto reg.nr. 2275 kontonr. 5905 551 274 eller via Mobilepay 
47209 senest den 18. august (husk at oplyse antal og navne ved overførslen).

Der vil være mulighed for at deltage i ”intro til udstilling” ved ringsiden kl. 10.30 – 11.30. 
Her vil der blive fortalt om udstillingens forløb, hvis man er nysgerrig på, hvad udstilling egentlig går ud på.

Kl. 12.30 – 13.30 vil der være TRICKS-KONKURRENCE – kom og vis dit bedste trick med din hund. 

Tilmelding/indskrivning på dagen kl. 12 – 12.20 (ved siden af udstillingsringen).

Har du endnu ikke booket hytte, plads til telt eller campingvogn, kontakt Trelde Næs Camping,  
Anna Trebbien Nørtoft på atn@dancamps.dk     

På gensyn


