2 Jeugdevenementen
In het komend najaar staan twee jeugdevenementen op het programma, dit zijn het
Nederlands Jeugd Africhtings Kampioenschap en het jeugd weekend africhting en
behendigheid.
Als eerste zal worden gehouden op zondag 30 oktober het JAK. Deze wedstrijd is
gekoppeld aan de Bartje bokaal op het terrein van krg. Assen e.o. Deze wedstrijd is vorig
jaar weer voor het eerst gehouden na een aantal jaar van afwezigheid.
De wedstrijd is open voor IPO 1-2-3 honden. De winnaar van de IPO 3 honden met een
kwalificatie ZG heeft zich direct geplaatst voor het NIAK van 2012.
Het inschrijfformulier en verdere informatie betreffende de wedstrijd kan men vinden op
de site van krg. Assen e.o. Als jeugdcommissie hopen we dat deze wedstrijd ook dit jaar
kan rekenen op jullie inschrijvingen. Inschrijfformulier
Een weekend later staat het volgende evenement op stapel, het jeugdweekend africhting
en behendigheid. Dit weekend wordt gehouden op het terrein van krg. Hardenberg,
tijdens het weekend van 5-6 november. Wat moet men zich voorstellen bij dit weekend.
Twee dagen trainen met je hond op het gebied van de africhting en behendigheid. Op
zaterdag houden we ons bezig met de africhting. Door de verschillende workshops willen
we jullie zoveel mogelijk bijbrengen van de africhting. Natuurlijk ben je ook zelf met je
hond bezig. Het avond programma houden we nog even geheim waar dit wordt erg
verrassend. De volgende dag staat in het teken van de behendigheid. Hier worden de
verschillende toestellen aangeleerd en sluiten we de dag af met een klein wedstrijdje.
Mocht je hond al behendigheid kunnen dan is het een extra mogelijk om op een vreemde
baan te trainen.
Inschrijven kan voor het hele weekend of voor een dag. Overnachten gebeurd op het
terrein.
Voor meer informatie en een inschrijfformulier kun je contact opnemen met Ingrid
Sanders, 06-15001305, jeugd@vdh.nl
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