Corgi weekend den 26., 27. og 28. august 2022
på Trelde Næs Camping
Weekenden starter allerede fra fredag den 26.08.2022. Efter indtjek og finde sig på plads både mennesker og hunde,
samles vi i festteltet kl. 19.00, som ligger lige ved siden af udstillingspladsen. Her vil den store grill være tændt op og der
er mulighed for alle at komme og grille sin egene medbragte pølser, bøffer m.v. Medbring selv service og drikkevarer.

Lørdag:
Udstilling: Welsh Corgi Klubbens specialklubudstillingen starter kl. 10.00 for Cardigan og derefter Pembroke.
Tilmelding til udstillingen skal ske senest den 25. juli 2022 via Hundeweb:

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=23&RAID=0380&AAR=NESTE12&TYPE=

Den Store Corgi Bagedyst: Lørdag eftermiddag dyster vi om de 3 flotteste kager/brød, det nydes kl. 14.00.

Der serveres kaffe, og sodavand til børnene, og der stemmes om de tre bedste som hver får en flot præmie.
Alle der vil bage �, tilmelder sig til Dorthe Eriksen senest den 14. august 2022 på kawidos@gefiber.dk.

Grillfest: Lørdag aften kl. 19.00 er der fælles grillfest. Der serveres helstegt pattegris & oksefilet på grill, dertil er der

7 slags salat, 2 slags kartofler, 2 slags dressing og sovs � I skal selv medbringe service og drikkevarer. Der vil også i år
være klubbens populære Sommerlotteri med mange flotte gevinster. Det bliver som altid en hyggelig og festlig aften!
Pris pr. person kr. 125,-. Børn op til 14 år er gratis. Spørgsmål til Louise Poulsen på kasserer@corgi.dk.
Tilmelding til grillaftenen lørdag skal ske senest den 14. august 2022 via Hundeweb:
https://www.hundeweb.dk/dkk/secure/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5084&AAR=NESTE12&type=&KLID=091000

Søndag:
Hoopers: Kom og prøv Hoopers kl. 10.00 – 12.00 (GRATIS)
Hoopers-bølgen der ramte Danmark i 2019, er en
hundesport, hvor hundeføreren så vidt muligt via
fjerndirigering guider sin hund igennem en forhindringsbane
fejlfrit og så hurtigt som muligt. Hoopers har ingen spring,
kun hoops, som hunden skal passere igennem og andre typer
af forhindringer, som hunden enten skal løbe igennem,
henover, udenom eller rundt om.
WCK har inviteret Anne Rise, som vil give en introduktion for
alle interesserede, og dernæst kan man selv prøve med sin
hund, eller blot se på.

Rally: Kom og snus til Rally for sjov kl. 13.00 – 14.30 (GRATIS)
Rally-lydighed er, som navnet antyder, en hundesport
baseret på lydighedsøvelser, men til forskel fra almindelig
lydighedstræning lægges der her ikke så stor vægt på
præcision, men derimod på samarbejde mellem hund og
fører. Det betyder, at man både i træning og i konkurrencer
skal udtrykke glæde og positivitet. I rally-lydighed skal hund
og fører gennemgå en bane med 10-20 skilte, som angiver
hvilke øvelser hunden skal udføre.
WCK har inviteret Rally instruktør Lene Johansen, der vil
introducere alle interesserede til Rally. Lene stiller nogle små
begynderbaner frem, så hvis man har lyst til at prøve dem, er
man meget velkommen.
Spørgsmål til Dorthe Eriksen på 20714349 eller kawidos@gefiber.dk.
Tilmelding til Hoopers og Rally for sjov skal ske senest d. 20. august 2022 via Hundeweb:

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5086&AAR=NESTE12&type=&KLID=091000

