Hundesvømning hos Vandhunden
Dato: Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 9.00 - ca. 13.00
Mødested: Vandhunden, Kærsholmvej 31, Mou, 9280 Storvorde
Bemærk: Husk håndklæder og regntøj
Nu får du muligheden for at se om din hund, hvalp
såvel som voksen hund, er lige så stor en vandhund
som træningskammeraterne. Lørdag den 26.
oktober har Nordjysk Hundetræning arrangeret en
introduktion til hundesvømning hos Vandhunden i
Mou. Læs mere på vandhunden.com.
Svømmeture i kontrollerede omgivelser er fortrinligt
til f.eks. konditionstræning, genoptræning efter
skade eller motion som led i et slankeprogram.
Bassinets rolige vand er også en formidabel ramme
for hunde, der skal introduceres til vand og lære at
svømme, eller hunde som er bange for vand.
Hundesvømning er sjov motion, og de fleste hunde
elsker det. Så kom og vær’ med - din hund vil elske det.
Hunde, der ikke har prøvet det før, introduceres selvfølgelig til bassinet på en stille og rolig måde
således svømmeturen bliver en god oplevelse. Hunde i alle aldre er velkomne. Der er afsat et kvarter i
bassinet pr. hund. Vi lover, at de er godt trætte og brugte bagefter :o)
Deltagelse ved arrangementet koster 75kr. pr. hund for medlemmer. Tilmelding skal ske til Dorte på
dfnor@c.dk senest den 11. oktober med oplysning om antal hunde og mobilnr. Betalingen skal
foretages i forbindelse med tilmeldingen via MobilePay på 2329 6275. Har du ikke mobilepay, vil du få
oplyst et kontonr. efter tilmeldingen. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen. Der er plads til 20
hunde.
Efter tilmeldingsfristen vil du få oplyst et tidspunkt for hvornår din hund skal svømme i bassinet. Husk at
møde i god tid, så der er tid til at blive luftet, blive skyllet og få svømmevest på, så I er klar til at
svømme til tiden. Har du specifikke ønsker til svømmetidspunkt, kan du oplyse det ved tilmeldingen og
vi vil så vidt muligt forsøge at opfylde det.
Vi er blevet bedt om at gøre opmærksom på, at luftning skal ske i snor, og der skal selvfølgelig samles
op efter det. Hunden bør ikke have spist morgenmad inden svømning, da det giver risiko for opkastning
i vandet. Som ved al motion på fuld mave, er der også risikoen for en mavedrejning, der taler for at
vente med fodringen til efter svømmeturen.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget Hanne Helligsø, Dorte Franzen og Christina Nielsen.
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