Nyt fra Seniorklubben til HAS 2018
Seniorklubben har taget initiativ til at arrangere ”Fru Jensens hund” på HAS 2018, i samarbejde
med Schæferhundeklubbens Avlsråd og Hovedavlsskuet Kreds 6.

Ideen med tiltaget er, at vække interessen hos Schæferhundeejere eller nye hvalpekøbere som
ikke tidlige har stiftet bekendtskab til Hovedavlsskuet, HAS, eller udstillinger og en Rally bane. Her
vil der blive mulighed for at få en skriftlig bedømmelse af hunden, samt gode råd og vejledning i
hundens røgt og pleje, uanset hundens alder. Bedømmelsen foretages af dommer aspirant Dorthe
Granslev.
Det har tidligere været arrangeret i bl.a. kreds 62 ved HAS 2007, hvor der deltog 55 hunde, i øvrigt
den største klasse ved dette Hovedavlsskue.
Det er ejerne selv, eller et familiemedlem, der fremviser hunden og de vil få stor hjælp fra
dommerens side, som giver en skriftlig beskrivelse af hunden.
Tidspunktet bliver mellem kl. 11 og 12.30 lørdag og søndag. Den ring der bliver benyttet ligger op
til eller tæt på Hovedringen og vil være synlig.

Tilmelding sker på dagen hos Seniorklubbens stade plads og koster kr. 50,-, beløbet går til
Seniorklubbens sponsorater til ungdomsarbejdet i Schæferhundeklubben. Seniorklubbens
stadeplads bliver synlig.
Seniorklubben opfordre opdrætterne til at få de nye hundeejere til at deltage i arrangementet,
hvorved de kan få et indblik i det at stille hund på klubbens arrangementer.
Seniorklubben har fået en sponsor til præmier, således vil alle deltagere få præmie.
Nyt tiltag:
Som noget nyt og alternativt til Lydighedstræning, som mange kredse har taget på deres
træningsprogram, har Seniorklubben allieret sig med to instruktør fra kreds 4, Helene og Susan
som hver onsdag i kreds 4 køre denne lydighedstræning. Der vil blive opstillet en mindre Rally
bane, som deltagerne i ”Fru Jensens hund”, kan afprøve og dermed snuse til denne
træningsmetode.

Banen bliver placeret i forlængelse af området ved bedømmelse af ”Fru Jensens hund”. Det er
tanken med tiltaget, at nogen hundeejere finder denne alternative lydighedstræning mere sjovt,
frem for den traditionelle træningsform. Afprøvning kan ske i tidsrummet kl. 11.00 til 12.30.
På Seniorklubbens stadeplads vil man endvidere kunne blive medlem af Seniorklubben og dermed
deltager i arbejdet med at sponsorer ungdomsarbejdet i Schæferhundeklubben.
Avlsrådet, Kreds 6 og Seniorklubben håber at få opbakning til arrangementet af opdrætterne.

Seniorklubben

