Danmark ØST Sjælland

Vandtræning
…for Landseer og
Leonbergerne, med
Newfoundlandklubben i
Danmark"

Adina og Charline Falster 2012

Formål: At gøre det muligt for Landseere hunde og ejere på Sjælland at gå til Vandtræning,
med mulighed for på at evt. kunne aflægge SoR prøven.
For at gøre det lidt mere attraktivt for de, som bor på Sjælland, er det et mål at få
oprettet et hold på Sjælland.
Dette kræver kun at der er et tilstrækkelig antal interesserede hundeejere, med
Newfoundlandere, Leonbergerne og Landseerer - hunde
"Newfoundlandklubben" er også interneret i at der samles et tilstrækkeligt antal
interesserede, da de ikke selv har kunne stille et tilstrækkeligt antal.
Baggrund: I 2012 tilbød "Newfoundlandklubben i Danmark" afd. for vandtræning, at Landseer og
Leonbergerne kunne deltage i træningen med deres trænere og kunne aflægge SoR
prøve i deres regi, godkendt af DKK.
Midlet: For at kunne vurderer antallet, af interesserede, tilbyder "Newfoundlandklubben",
Vandtræning Østdanmark, at man kan prøve det først.
Og at man så, på baggrund af tilkendegivelser opretter et hold, som tilbydes
deltagelse til Newfoundlandere, Leonbergerne og Landseerer.
Et sådant hold vil antageligt blive oprettet med træning på en strand ved Køge bugt,
siger Jesper Petersen, Regions- og vandkontaktperson, Danmark Øst.
Regions-Øst tilbyder, at man kan komme til at prøve vandtræningen, hos "LollandFalster" regionen 2-3 gange gratis, hvorefter der tages stilling til om man har lyst til at
fortsætte, på et hold evt. på Sjælland.
Er der stemning for det, og er der tilstrækkelig mange internerede, oprettes der
derefter et hold, på samme vilkår, som for alle andre øvrige regioner i Danmark, i
"Newfoundlandklubben".
Det er udmeldt at prøve-træningerne "Koster gratis", men jeg vil foreslå at man
betaler samme deltagergebyr, som alle andre nemlig 35,- kr. pr. gang. Dette beløb
betaler man ved fremmøde.
Hvor: Mulighederne for at komme ned og prøve det, vil som sagt blive hos "Lolland-Falster"
regionen. Sted: Ulslev campingplads lidt udenfor Nykøbing F.
Hold på Sjælland:

Hvornår?:

Når der er tilstrækkelig mange interesserede Newfoundlandere, Leonbergerne og
Landseere, oprettes der et hold på en strand ved Køge bugt. Nærmere lokation
oplyses senere.
April / maj, så snart vejret bliver varmt nok, Pia Jensen giver besked.
Jeg laver en ”Begivenhed på Landseere i Danmark”, så snart der er sat dato på.

Læs mere om vandtræning på http://www.newfclub.dk/vandtraening.aspx
Jeg står gerne for opsamlingen interesserede og koordineringen med Newfoundlandklubben.
med venlig hilsen Erik

Bennekou

