Invitasjon til «Ung fører i Fokus»
Vi har gleden av å invitere til samling for unge gjeterhund interreserte på Knivebakken.
Samlingen er satt til den 29.juni – 01.juli 2012. Siden ideen har utsprunget fra et savn av et ungt
miljø har vi satt aldersgrensen for samlingen til 30 år, og nedre grense er 18 år. Det er også et
krav om at fører og hund som skal delta på samlingen kan minst vise til erfaringer på klasse 1
nivå. Ved usikkerhet eller spørsmål om dette er det mulig å henvende seg ved å kontakte oss på
kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor. Vi har også lagt opp til at det er mulighet å være
observatør på samlingen, dette uavhengig erfaringer, men aldersgruppen gjelder fremdeles.
Instruktør og veileder for samlingen er Michael Gallagher fra Irland. Han er en ung kar,
som allerede har oppnådd tittelen International Supreme Champion i 2010 og klatret opp på
pallen på tredje plass i World Trial i 2011. For at vi skal få med oss så mange som mulig blir det
lagt opp til at vi blir to grupper. En økt med instruktør og en økt egen trening hver dag.
Vi har også fått med oss Mia Wedergren som foredragsholder. Temaet vil være «Best når
det gjelder». Forventninger og hvordan vi kan jobbe med å legge en plan og holde fokus vil bli
diskutert og tatt opp. Ikke minst vil det å dele erfaringer og bygge oss selv sterke være et sentralt
tema.
Endelig pris for samlingen er ennå ikke satt, og dette på grunn av sponsing som enda
jobbes med. Dermed vil samlingen maksimum koste 1550,- u/overnatting for kursdeltaker og
500,- u/overnatting for observatør. Overnattingen kommer i tillegg på 250,- pr døgn. Vi kommer
tilbake til de påmeldte med endelig pris. Det er førstemann til mølla, så meld deg på i tide. Frist
for påmelding er 01. Juni 2012.
Påmelding og spørsmål:
ungforer@gmail.com
Cathinka – +47 416 77 608
Sara - +47 476 42 952
Med vennlig hilsen
Sara Nilsen og Cathinka Kjelstrup

