
Instruktør: 
Inge Merete Frisenberg - Retrievertræning.dk. 
Pil Olsen - Retrievertræning Midtsjælland. 

Datoer:    
29. april 2023.

Tidsrum: 
Kl. 10:00 - ca. 14:00.

Sted:  
Flintemosevej, overfor nr. 11, 4733 Tappernøje.  
Følg skiltene ind i skoven.

Pris:
Kr. 550,- pr. person med hund. 
Kr. 350,- pr. person uden hund. 

Antal deltagere:  
Der er plads til 10 med hund.  
Der er plads til 10 uden hund.

Working Test (WT)      
.

 TEMADAG

DAGENS PROGRAM

• Efter en grundig teoretisk gennemgang af hvad en Working Test er, hvad formålet med prøven er, hvordan  
prøven afvikles, og hvad der kræves af hund og fører, afprøves alle hundene i øvelserne i en Working Test.

• Dagen sluttes af med kaffe og kage, hvor det er mulighed for at spørge ind til de enkelte øvelser, ligesom  
gode råd til den videre træning gennemgåes.

Du skal medbringe
Drikke til dig og din hund  -  Godbidder  -  Fløjte  -  Evt. dækken til hunden, da den skal i vand  -  Godt humør.

Tilmelding  nødvendig på:
Mobil 26 15 18 13 eller mail: pilolsen@hotmail.com 
Tilmelding: Først til mølle - og tilmelding er bindende.

Målgruppe

For hundeførere, der gerne vil blive bekendt med hvordan 
en Workingtest afvikles, under fuldstændig afslappede 
forhold, og hvor du bliver guidet igennem dagens forløb.  
Efter denne dag er du klædt på til at stille på en officiel 
Workingtest.

Stiller du med hund, forventer vi at hunden har nogenlun-
de styr på basis, som indebærer: Fri ved fod, ro på post
og aflevering til hånd.
 

Der vil være skud på dagen.

Efter hver øvelse, vil vi komme med gode råd til den 
videre træning, hvis hunden ikke udfører øvelsen til max. 
point.

Der er mulighed for at deltage uden hund.

Ring 21 60 34 54 eller 26 15 18 13 for at høre mere om 
denne temadag. 
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