DOGPARKOUR KURSUS MED MAYA WULFFSBERG
Tidspunkt: søndag d. 15. september kl. 10-14
Medlemspris: 250 kr. pr. hund, der skal være min 8 og max. 10 fører med hund(e) for at kurset
afholdes.
Ikke-medlemspris: 300,- kr. pr. hund
Observatørplads koster 100,- kr. for medlemmer og 125,-kr. for ikke-medlemmer. Max. 10 observatører.
Pladser fordeles efter først til mølle-princippet.
Sted: Pilegaarden’s Hundecenter, Svendborg Landevej 13, 5871 Frørup.
Tilmelding og betaling via NemTilmeld (https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk/96/) senest d. 10. september.
Maya Wulffsberg er uddannet hundeadfærds- og klikkerinstruktør og har via en masse ekstra kurser, workshops
og seminarer i både ind og udland, specialiseret sig i hundes bevægeapparat, optimale bevægelser, styrkelse af
led, muskler, genoptræning, adfærdsbehandling m.m.
Hun har et tæt samarbejde med en hundeOsteopat, dyrlæger med ledspeciale, hundekiropraktorer og
fysioterapeuter for at sikre sig den bedste viden.

Hvad er Dogparkour?
Dogparkour er en fysisk træningsform, hvor hunden skal bevæge sig igennem en række forhindringer der er
bygget for at udfordre hele hundens krop i forskellige sværhedsgrader.
Der arbejdes i et langsomt tempo hvor hunden kan føle og bearbejde/lagre bevægelserne i muskelhukommelsen.
Via balance og styrketræning hvor hunden skal klatre, balancere, kravle under, igennem og over forskellige
forhindringer styrkes hundes selvforståelse, selvtilliden boostes og samarbejdet mellem hund og fører øges.
-Og så kan alle racer være med – store som små i alle aldre, da træningen tager udgangspunkt det niveau man nu
er på.
Og så er det mega sjovt for hundene

DAGENS PROGRAM:
Kl. 10.00 - Velkomst og praktiske oplysninger.
Kl. 10.30 - Gennemgang af hundene (medbring pen og papir til evt. noter)
Kl. 11-12 - Praktiske øvelser på banen.
Kl. 12.00-12.30 - Pause hvor medbragt frokost kan spises, mens hundene hviler i bilerne.
- Der vil være gratis kaffe og kage
Kl. 12.30-13.30 - Praktiske øvelser på banen.
Kl. 13.30-14.00 - Afrunding og evt. spørgsmål.

