Clubmatch: zondag 12 maart 2017
Om de drempel tussen de zondagse lessen en het wedstrijdgebeuren te verkleinen, organiseren wij ook dit jaar een
clubmatch
Het hele gebeuren wordt opgezet als een wedstrijd maar hier geldt meer dan ooit de regel “meedoen is belangrijker
dan winnen”. Je kan jezelf trakteren op een koffie + koffiekoek (‘s morgens) en op een heerlijke warme maaltijd (’s
middags), ook de toeschouwers.

Wat kan men die dag verwachten :
We hebben 5 klassen voorzien: gehoorzaamheid, junior klasse recreanten en verder de 3 WT klassen (Initiatie,
Novice en Open). Iedere deelnemer zal 5 proeven voorgelegd krijgen en deze zullen “gekeurd” worden volgens het
nieuwe WT-reglement (goedgekeurd op 10/02/02 op sectie II). Dit alles in een aangename clubsfeer.

Gehoorzaamheid:
Hier zullen enkele geziene oefeningen uit de zondagse lessen aan bod komen (oproepen, zitten, aandacht voor de
baas, …). De nadruk ligt zeker niet alleen op hetgeen de hond reeds kan, maar zeer zeker ook hoe het baasje de
opgelegde opdracht tot een goed einde brengt. Je mag dus gerust zeggen dat hier zowel het baasje als de hond
gekeurd zal worden.

Junior Klasse:
Aangezien de initiatie klasse voor de jonge honden te hoog gegrepen is, voorzien we dit jaar een junior klasse. De
honden zullen 5 proeven voorgeschoteld krijgen. Enkel honden jonger dan 20 maanden zijn hier toegelaten.

Recreanten:
Deze klas doen de proeven op hun niveau

Workingtest klassen:
Als men wenst deel te nemen aan een workingtest, dan heeft men de mogelijkheid zich in te schrijven in 3 klassen:
initiatie; novice en open klasse. Op de clubmatch komen deze 3 klassen eveneens aan bod. Een ware kennismaking
en/of voorbereiding op het echte werk.

Deelname prijs: € 25 maaltijd inbegrepen.
Extra hond +€ 5 per hond, extra maaltijd +€ 10.
Aanvang: Om 9:30 uur in het clublokaal verzamelen.

Inschrijven via Gundogs.be
Inschrijving Clubmatch (indien niet mogelijk via Gundogs.be)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………
Naam hond: ……………………………………………………. Ras: …………………………… Leeftijd: .…..
Klas:

Gehoorz. – Junior – Beginners(C1) – novice(C2) – open(B)- recreanten

Eten (koffie + koffiekoek; warme maaltijd): …… * € 10 + ….… * € 5 (deelname) = …………………
*Extra maaltijd en /of extra hond.
** Inschrijven voor 7maart, ook inschrijven als men enkel wenst te eten.
** Betaling gebeurt op de wedstrijddag zelf.

