EALC Catahoula Akce 06. – 09.09.2018
v Riedenu/Bavorsko, Německo

Informace

Místo:
Gut Matheshof
Hans-Nowak-Ring 1
92286 Rieden
Germany
Tel. +48 09624-919-0

Tel. čísla:
Anke Boysen: +49 151-1410 1907 (registrace)
Stephanie Lang von Langen: +49 157-3945 7102
Janine Kretschmann: +49 178-458 7014 (registrace)

Místo setkání každý den:
Velké parkoviště nahoře u Ostbayernhalle

Organizace workshopu pro mantrailing: Stephanie Lang von Langen
Trenéři: Stephanie Lang von Langen, Kyra Punj, Christian Schricke a další trenér

Organizace workshopu pro záchranářské psy: Anke Boysen
Trenéři: Anke Boysen, Eva Schubert, Christian Kufner

Organizace koloběžky/bikeJöringu: Janine Kretschmann

Organizace workshopu pro obedience: Janine Kretschmann

Co si s sebou vzít na workshop v mantrailingu a záchranařině:



Vhodné oblečení pro každé počasí, pevné boty, pláštěnku



Odměny pro psy: pamlsky v malých krabičkách nebo 3–4 hračky



Pro workshop v mantrailingu: postroj, 5–10 m vodítko, sáčky na pachovky



Pro záchranářský workshop: snadno odstranitelný obojek

Co si vzít na koloběžku/bikejöring


Odpovídající vybavení



Horské kolo nebo koloběžka lze zapůjčit na místě

Registrace
Registrujte se prosím po příjezdu u Anke Boysen nebo Janine Kretschmann (telefon je
uveden výše).
(Viditelně nezdravá zvířata se nemohou akce zúčastnit. Nedostatečně očkovaní psi a psi s
infekčními chorobami nesmí mezi ostatní.)

Čtvrtek, 06.09.
09:30: Uvítání a rozřazení do skupin
Místo setkání je uvedeno výše!
10:00: Workshop záchranářských psů (v rozestavěné budově) a mantrailing
Přestávka na oběd
14:00: Workshop záchranářských psů (v rozestavěné budově) a mantrailing

Pátek, 07.09.
10:00: Workshop obedience
Místo setkání je uvedeno výše!
Přestávka na oběd
14:00:

Workshop záchranářských psů (v přírodě) a mantrailing
(v rozestavěné budově)

Pátek večer
Barbecue u „Holanďanů“ u chatiček
Občerstvení si přineste s sebou!

Sobota, 08.09.
10:30: Koloběžka/BikeJöring
Místo setkání je uvedeno výše!
Přestávka na oběd
14:00: Workshop záchranářských psů (v přírodě) a mantrailing
(v rozestavěné budově)

Sobota 19:30:
"Srozumitelná řeč těla a komunikace se psy zprostředkovaná videi“
(Stephanie Lang v. Langen)
Stephanie Lang von Langen, zkušená trenérka a autorka, vysvětluje s pomocí řady videí z
každodenních situací, jak psi komunikují! Na konci této přednášky byste měli být schopni
porozumět lépe svému vlastnímu psovi i ostatním psům. Pomůže vám to lépe vyřešit
budoucí setkání s dalšími psy.
Pro ty, kteří to již viděli v r. 2016 – bude tam mnoho nových videí!
Ti, kdo si chtějí přinést videa se situacemi, které by potřebovali vysvětlit – máte je možnost
přinést (USB).
Berte prosím na vědomí, že by to nemělo trvat více než 2 minuty, abychom jich mohli
analyzovat co nejvíce.

Neděle, 08.09.
10:00: Program podle přání – Mantrailing, záchranařina nebo koloběžka/bikejöring.
Budeme to zjišťovat den předem!

V poledne: Zakončení!

