Lomma BK inbjuder sina medlemmar till

Nose Workens dag

Foto: Marta Roslaniec

När: 1 maj från kl. 10
Var: Lomma brukshundklubb
Anmälan: sofie.boystrom@live.com senast 29 april
Ange vilka aktiviteter du och din hund vill delta i

Aktiviteter (observera att alla tider är cirkatider):
Kl. 10.00
Banvandring för stationsträningen
Kl. 10.00 – 12.30

Stationsträning i grupp

Kl. 11.00 – 12.00

Prova på Nose Work för nybörjare

Kl. 12.30 -

Lunch och hygge. Vi tänder grillen och ni tar
själva med vad ni vill grilla!

Kl. 13.30

Banvandring för stationsträningen

Kl. 13.30 -

Stationsträning i grupp

Kl. 15.00

Hitta så många gömmor du kan på 1 minut!

Kl. 16.00

Avslutning

Stationsträning i grupp
Stationsträningen börjar med en gemensam banvandring där hundarna får vänta i
bilarna/medhavd bur. Därefter delas deltagarna in i grupper om 2-4 ekipage som
genomför stationerna tillsammans. Man får delta både på förmiddagen och på
eftermiddagen om man vill, men det är samma stationer hela dagen. Stationerna
kommer erbjuda sök i alla fyra momenten. Doftetikett: eukalyptus.
Prova på Nose Work för nybörjare
Instruktör Sofie Boyström berättar om sporten och låter ekipagen prova på några
enkla övningar. Inga förkunskaper behövs.
Hitta så många gömmor du kan på 1 minut!
Vi avslutar dagen med lite skoj träning med okända sök. Ett okänt antal gömmor
finns utplacerade och du har 1 minut på dig att hitta så många som möjligt! Lista
kommer finnas i cafeterian om man önskar anmäla sig till denna aktivitet under
dagen.

Anmälan:
Anmäl dig genom att skicka ett mail till sofie.boystrom@live.com senast den 30/4.
Ange vad du vill delta på (om stationsträningen, ange gärna om du vill vara med på
antingen fm eller em, eller båda). Du är självklart även välkommen att bara komma
och titta och socialisera dig och då behöver du inte anmäla dig i förväg!

Varmt välkomna!

