Norsk Collie Klubb inviterer til CollieCamp med
introduksjon og minikurs i bruksøvelser, moro og offisiell utstilling
for Collie Langhår & Collie Korthår – valper & voksne
Morokulien – 24. – 26. juni
Program for helgen:
Fredag 24.6. kl. 18.00
Fredag 24.6. kl. 20.00

Lørdag 25.6. kl. 10.00-12.30
Gruppe 1 Nosework

Foredrag om gjeting – foredragsholder Ingrid Fretheim
Felles grilling m/værforbehold. Klubben byr på "proteiner" og du tar selv med
tilbehør og drikkevarer
Innføring i nosework – litt om søksinnlæring, søksutvikling, det å lese hunden og
overgang fra godbit til duft – veileder Sissel Ekhougen

Gruppe 2 Belønning mm

Belønning, motivasjon, bakpartskontroll, rettet mot Rally-lydighet – veileder
Monika Drevland Nilsen

Lørdag 25.6. kl. 12.30-13.30
Lørdag 25.6. kl. 13.30-16.00
Gruppe 3 Kontakt mm

Lunsjpause – egen forpleining

Gruppe 4 Agility

Introduksjon av en enkel agility hinderbane med fokus på mestring, motivasjon og
belønning – veileder Kjersti Vesterheim

Lørdag 25.6. kl. 16.00-18.00
Gruppe 5 Pelsstell

Kontakt, utgangsstilling/avslutning av øvelser, Lineføring/fri v/fot. Rettet mot
lydighet og bruks. Vekt på kroppsholdning hos hund og fører samt kroppsbruk
hos fører. Det vil også bli mulighet for å ta opp spesielle ting den enkelte har
utfordringer med å få til – veileder Ellinor Monsen

Finpuss og hjelp til pelsstell før utstillingen 25.6. – veiledere Irene Tempelen &
Svend Svendstad, Elin & Tom Lund og Randi Narvesen. Ta gjerne med stellebord
om du har

Gruppe 6A Utstillingstrening

Introduksjon til utstillingstrening for nybegynnere – veileder Lill Kristin Nilsen

Gruppe 6B Utstillingstrening

Trening for lett øvede – veileder Lill Kristin Nilsen

Lørdag 25.6. kl. 19.00

Felles grilling m/værforbehold. Alle tar med egen mat og drikke

Søndag 26.6. kl. 09.00

Offisiell utstilling for valper og voksne, dommerendring fra Sandra Wigglesworth til
Mary McNally, Kennel Copamage, Irland
Det vil være barn & hund i lunsjpausen. Etter showet vil det bli par bedømming og
hurtigløp. Påmelding til utstillingsleder på plassen

Påmelding:
Til alle gruppeøvelsene:

Påmelding utstilling:

Du sender du påmelding til colliecamp@nck.no – du må skrive inn hvilke
grupper du vil delta på, litt om nivå/alder på hunden. Du kan melde deg
på flere grupper så lenge de ikke går på samme tidspunkt. Det vil lagt til
rette for at alle kan delta, også de som er nybegynnere. Ved mange
påmeldte vil det bli satt opp flere grupper og veiledere. Ved for lite
påmelding til en gruppe, utgår den og du vil bli kontaktet for evt. å delta i
en annen. Det koster kr. 50,00 pr. gruppeøvelse. Ved bekreftelse får du
pris og betalingsmåte angitt. Frist for påmelding: 1.6.2022
Påmelding går som vanlig gjennom NKK og elektronisk. Frist for
påmelding: 12.6.2022 – ingen utvidet frist.

