Jubilæumsfest Søndag d. 15. september kl. 14.00-17.00
Aalborg Hundecenter i Nørresundby på Voerbjergvej 95.
Dagen starter med Falkeopvisningen kl. 14:00, hvor vi opfordre, at vi lader vores hunde blive i bilen (hundene kan
skræmme falken)
Falkoner Frank Skaarup har haft mangeårigt tilbagevendende falkeopvisninger på bl.a.
Egeskov Slot, Fyrkat, Bork Vikingehavn, Lindholm Høje, Roskilde Dyrskue, Ertebølle
Stenaldercenter og Aalborg Zoo.
Derefter vil der være åben i ringen ved klubhuset.
Her vil der være andre aktiviteter/work-shops end det vi normalt tilbyder, f.eks.
APPORTERING PÅ TID ved Inge og Hans Jørn samt RALLY ved Birthe Iversen.

Anne Brus Stæhr. Dyrelægeeksamineret fysiologisk hundemassør. Fordele ved
hundemassage: Det giver øget velvære, styrke og fleksibilitet til musklerne.
Hundemassage kan også forebygge skader og problemer i bevægeapparatet. Ligeledes
kan hundemassage give hurtigere restitution efter skader.

Schweisstræning i Nordjylland v/Martin Skyberg-Hansen
Fb-gruppe: schweisstræning Nordjylland tlf.nr. 51342791
Martin Skyberg-Hansen har gået spor siden 2008, hvor han har præsteret at
blive svensk, norsk, dansk og dermed også nordisk vildtsporchampion.
Ligeledes har han som en af de første med en labrador, gået spor i Tyskland,
hvor han fik en 1. præmie. Martin har trænet med en del hunde, hvoraf 4 er
blevet vildtsporchampions. Har tidligere siddet i regionsledelsen samt uddannet
vildtsporinstruktør i Dansk Retriever Klub region Nordjylland.

Tina Krüger med Potedask
.

Kl. 16:00 vil Jagthundekonsulen Henrik Vestergaard Hove-Nielsen
Kl. 16.00 vil Jagthundekonsulent Henrik Vestergaard Hove-Nielsen komme og vise og fortælle om det at være både
familiehund og jagthund. Henrik tager udgangspunkt i nogle af de daglige udfordringer, mange oplever når de
anskaffer sig en familiehund, og hvordan de udfordringer kan få direkte indflydelse på jagthunden. Danmarks
Jægerforbund bygger deres uddannelser og kurser omkring et solidt fundament bygget på et godt forhold mellem
hund og fører, positiv indlæring og uddannelse, samt minimering af mulighederne for fejl.
Vi har meget at byde på, ikke mindst hygge med andre hundevenner, hvor der er mulighed for lidt af hvert 
Vi håber at se rigtig mange hunde og deres familier, til en hyggelig eftermiddag.

