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Aktivitetshelgen 2017

HEI
Velkommen til vår aktivitetshelg OG RASESPESIAL 25 – 27 august 2017!
Nå gleder vi oss til å treffe alle portiser med både eiere og familie!
VI HAR FANTASTISKE AKTIVITETER OG KURS TIL DEG DENNE HELGEN
I TILLEGG TIL VÅR STORE UTSTILLINGSFEST: RASESPESIALEN!
Som en ekstra overraskelse til våre deltagere vil dommer Silvino Macau fra Portugal
holde gratis vannkurs for alle som er påmeldt Rasespesialen eller en annen aktivitet
denne helgen! Se mer info i eget punkt!
FOR PÅMELDING GÅ TIL HJEMMESIDEN OG FØLG LINKEN:
www.portugisisk-vannhund.no

PÅMELDINGS FRIST FOR KURS ER: 15 AUGUST 2017
KURS INFO:
FREDAG 25.august
Proffesjonelt Handlerkurs med Liz Voltz, USA
kl.18.00-21.00
Elizabeth Volz Profesjonell groomer og handler fra
USA:
”I came into our breed as a Professional Handler,
not an owner or breeder, those came later. I have
a very broad and useful perspective due to my vast
experiences, jobs and education. I have been
involved in PWD’s since 1986. I feel it is so
important to pass along to every Pwd owner my
vast knowledge and how that information benefits
all facets of their relationship with their dog, their
vet, their groomer, etc. Our breed is amazing and
first and foremost they are our PETS. They love
us, they make us happy, they are there for us
when we are happy and when we are sad. I want
to help every pet and/or performance person in my
seminar to become the best, most informed owner they can and want to be. Our dogs can’t
speak for themselves, so it’s up to us, the owners, to be their friend, advocate and caretaker. To
do this takes an education of the basics, which is where I begin in my seminar.”
Dette blir et spennende kurs for deg som vil vite mer om hvordan du best skal presentere
hunden din i utstillingsringen! En fantastisk trening for deg som er påmeldt rasespesialen dagen
etter. UNDERVISNING PÅ ENGELSK!
Deltagelse
200,- Ikke medlem 350,Observatør 100,-
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LØRDAG 26 august
10.00. RASESPESIALEN!!! Dommer Jayne
Johns, England
Møt opp i god tid, respekter de som stiller ut
dersom du selv ikke skal stille, og hold hunden
din i bånd og under kontroll. Rasespesialen er
underholdende og lærerikt for både deltagere og
publikum. Flotte deltagerpremier også i år! Meld
dere på og la det bli den flotteste Rasespesialen!
Og på en slik dag er ALLE
MED PORTIS VINNERE!
09.00 – 12.00 TRIKS OG SAMARBEID med Ylva
Christensen
Å få synlige resultater gjennom å bedre samarbeide med
hunden!
Lær deg morsomme triks du kan gjøre sammen med hunden
din hjemme. Å lære sammen med hunden din styrker
samarbeidet og gir det en oppmerksom hund som gjerne
vil være sammen med deg og ha det gøy! Ylva er en allsidig
og kjær hundeinstruktør – og med sine egne portiser har hun
inngående erfaring med å trene nettopp denne rase.
Deltagelse
300,- Ikke medlem 400,- Observatør 100,12.00 – 15.00 APPORTERING OG MOTIVERINGS KURS med
Jan Vidar Bakker
Her vil du få grunnleggende innlæring i apportering, individuelt
tilpasset din hund. OG ikke minst vil Jan Vidar ta for seg motivering og
treningsglede for å styrke selvtilliten til hunden. Apporteringen og
motivering er direkte overførbart til blant annet vanntrening.
Uansett får du trene kontakt og samarbeid og å få resultater sammen
med hunden din.Jan Vidar er utdannet hundeinstruktør fra bla Oslo
Hundeskole, og har drevet eget i mange år. Han har en allsidig
bakgrunn og selv hatt flere forskjellige raser, også som oppdretter.
Jan Vidar har også kunnskap om fôr og ernæring om noen har
spørsmål til det. Jan Vidar har også erfaring med trening- og adferds
utfordringer på portis, og tar også private oppdrag innen dette.
Deltagelse 300,- Ikke medlem 400,- Observatør 100,15.00 - 16:00 VANNKURS med dommer Silvino Macau
UNDERVISNING PÅ ENGELSK!
Lær vannarbeid, eller utvikle det du allerede kan, med
dommer Silvino Macau fra Portugal.
Silvino er den som har utdannet de fleste av våre
dommere i Norge og Sverige, og er med i ”styre og stell” i
den Portugisiske Raseklubben i Portugal. Han er en aktiv
forkjemper for å spre sporten i verden. OG det er en glede
for oss i klubben å tilby deg som allerede er påmeldt en
aktivitet eller Rasespesialen gratis kurs med Silvino! Vi
håper å vise at ALLE portiser kan jobbe i vannet!
En viktig del av kurset er også å observere de andre
deltagerne.Apparatene/apportene kan du ha med deg selv,
eller/og låne under kurset. Deltagelse på andre aktiviteter
denne helgen: 0,00, andre: 200,- Observatør 100,Mer info om vannarbeid finner du på klubbens hjemmesider:
http://www.portugisisk-vannhund.no/vannarbeid
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SØNDAG 27.august
09.00 – 12.00. SPOR KURS med Jan Vidar Bakker– oppmøte ved parkeringsplassen til
den offentlige stranden.
Her vil du få grunnleggende innlæring av spor. Det er en flott aktivitet du kan gjøre med hunden
din i hverdagen, og videre som konkurranseform.
Jan Vidar er utdannet hundeinstruktør fra bla Oslo Hundeskole, og har drevet eget i mange år.
Han har en allsidig bakgrunn og selv hatt flere forskjellige raser, også som oppdretter. Jan Vidar
har også kunnskap om fôr og ernæring om noen har spørsmål til det. Jan Vidar har også erfaring
med trening- og adferds utfordringer på portis, og tar også private oppdrag innen dette.
Deltagelse 300,- Ikke medlem 400,- Observatør 100,-

Vannkonkurranse
kl 10.00 OPPMØTE PÅ STRANDEN
Dommer Silvino Macau
Vi setter opp Nivå 1, og Nivå 2 og 3 for hunder
klassifisert for dette nivået i Portugal.
Både junior- og voksenklasse. Delta med din
hund på ditt nivå. Nivå 1 er absolutt nybegynner
nivå og bare gøy! Påmelding på mail eller på
stedet!
Medlemmer: kr. 200,- ikke medl. kr. 250,Dette trenger du å ha med/huske på:
Badetøy/våtdrakt til deg selv – ev badesko - Hund i bånd - Vann og skål til hunden
Under konkurransen er en og en hund i vannet, så det er viktig at du har kontroll på
hunden din/evt har den i bur, så den ikke forstyrrer hunden som er i vannet.
Ha med håndklær og tørk over hunden når den er ferdig med sin økt. Bruk eventuelt dekken
når hunden er tørr for å holde på varmen.

Møt
opp i godlar du
Om du ikke skal konkurrere, håper vi likevel at du deltar som publikum.
Forhåpentligvis
deg frist til å kaste deg i vannet sammen med hunden din neste gang tid
– formed
dette ferdig
er gøy!
Mer info om vannarbeid finner du på klubbens hjemmesider:
luftet hund!
http://www.portugisisk-vannhund.no/vannarbeid
kl.13.00 – 16.00 GROOMING / UTSTILLINGSPELS KURS
med Liz
Oppmøte bak utleiehyttene i teltet
Elizabeth Volz Profesjonell groomer og handler fra USA:
”I came into our breed as a Professional Handler, not an
owner or breeder, those came later. I have a very broad and
useful perspective due to my vast experiences, jobs and
education. I have been involved in PWD’s since 1986. I feel it
is so important to pass along to every Pwd owner my vast
knowledge and how that information benefits all facets of their
relationship with their dog, their vet, their groomer, etc. Our
breed is amazing and first and foremost they are our PETS.
They love us, they make us happy, they are there for us when
we are happy and when we are sad. I want to help every pet
and/or performance person in my seminar to become the best,
most informed owner they can and want to be. Our dogs can’t speak for themselves, so it’s up to
us, the owners, to be their friend, advocate and caretaker. To do this takes an education of the
basics, which is where I begin in my seminar.”
Dette blir et spennende kurs for deg som vil vite mer om å stelle pelsen før utstilling fra en av de
virkelig proffe! Deltagelse 200,- Ikke medlem 350,Observatør 100,-
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FELLES GRILLING/MÅLTIDER:
Hver kveld fyrer vi opp grillen for de som ønsker å grille noe mat. Alle står for mat og drikke
selv. Bord blir satt opp om man ønsker å spise sammen med andre i storteltet eller nede ved
sjøkanten! Været denne helgen er avgjørende for hvor telt og bord plasseres.
Du trenger ikke å delta på noen aktiviteter for å komme og være sammen med andre med
portis J

INFORMASJON OM STEDET , NES CAMPING, HYTTENE MED MER
Vi holder til på en campingplass og vi ber om at det tas hensyn til andre gjester ved
campingplassen. Det er også en offentlig badestrand knyttet til campingens badestrand, så
vis hensyn og luft hunden din et annet sted. Stranden benyttes kun ved trening, kurs og
konkurransen. Utover dette kan dere være i vannkanten/bade med hundene dersom det ikke
er andre gjester på stranden som blir sjenert.

Campingplassen må følge regler for håndtering av ferskvann/utvendige
ferskvannskraner, så vis hensyn og bruk kun vannkran henvist til hund.
Plukk alltid opp etter hunden din – vi vil sette opp søppelposer for avfall. Ha hunden din på
bånd når den ikke deltar på aktiviteter og du får beskjed om annet. Vi er inne i
båndtvangsperioden.
Nes Camping er en populær campingplass i Moss kommune. Den har 255 faste plasser for
langtidsleie, ca 30 døgnplasser og 13 campinghytter av forskjellig standard.
Barne- og familievennlig sandstrand umiddelbart inntil plassen. Lekeplass. Plassen har ett
toalettbygg, og ett dusjhus med kjøkken og familierom. I resepsjonen er det innredet
storkiosk drevet av bestyrerne. Her får man kjøpt alt fra brød til bruspulver.
Beliggenhet;
Nes Camping ligger idyllisk til ved Oslofjorden på nordvestsiden av Jeløy, ca 8 km fra
Moss sentrum. Benytt gjerne noen av de flotte turstiene på øya!
www.nescamping.no

DA SES VI DA!
Hilsen
Raseklubben for Portugisisk Vannhund
for påmeldinger og annen info:
www.portugisisk-vannhund.no
eller send oss en mail på
post@portugisisk-vannhund.no
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