
Indbydelse til Langelandskursus 2019

           Du inviteres hermed til Langelandskursus fra fredag d.8/3-19 til søndag d 10/3-19

Kurset vil bestå i PH-arbejde fra hvalpe til vinderhunde, hvor fokus individuelt vil være 
problemløsninger, indlæring, grundtræning, samt ”at tænke ud af boksen” i de forskellige øvelser i PH-
programmet.
Vi har i år nye ansigter iblandt gamle kendinge i instruktørfolden, så vi håber i tager godt imod dem.
Vi har også delt holdene op i år på en anden måde, hvor der bliver lavet 5 hold til fordel for kursisterne, 

Ændringer i hold og instruktør fordeling kan forekomme på de forskellige hold, afhængig af antal 
tilmeldte hunde.
Vores team af instruktører ser således ud.

Hold 1 Torben Alrik/Steen Holst-Christensen Skovbo PH- Unghunde og PKV

Hold 2 Claus Kusk Mortensen Silkeborg PH/Mette Lindegård fra Politiet - Hvalpe/ældre hvalpe

Hold 3 Ann-Sophie Lemberg Carlsen Bornholms PH/ Rune Egedal Kristensen fra Politiet – 
Begynderhunde/kåringshunde

Hold 4 Kurt Verup fra Politiet/Tove Leth – unge ikke kårede/kåringsklar hunde 

Hold 5 Kim Birk/Connie Birk Tønder PH – Kåringsklar hunde/Unghunde

Indkvartering
Hovborglejren Gustav Pedersensvej 3 HOV

5393 Tranekær

Der kan indkvarteres fra fredag kl 16-17, hvor programmet for kurset udleveres.

Prisen for kurset inkl. kost og logi er 750 kr som skal indbetales på reg.og kontonummer 4092 
4092369455. Vedhæft venligst navn ved indbetalingen.

Tilmelding skal ske på lindgaard@email.dk eller på sms 20775151 med førernavn, hundens 
alder,og hvor langt du er nået med den, hvem du evt. vil bo sammen med. Husk at meld om der er 
indbetalt.

OBS!!! Sidste tilmeldingsfrist er d. 19/2-19 

Nyttig info: Fri Øl, vand og vin hele weekenden vil kunne købes rigtigt billigt på stedet (200kr)     

Husk!!
Sengetøj, og alt personligt grej til dig selv og hunden!

Vi håber på et stort fremmøde til en fantastisk weekend i hundens tegn.

Frank Schønberg og Rene Lindgaard

mailto:lindgaard@email.dk

