D O G D A N CE

F R E E S T Y L E AND H E E L W O R K T O M U S I C

Nord Cup /OEC Quali
6-7 april 2019

Rock het Noorden 2019
Beste DogDancer,
Wij willen jullie allen hartelijk uitnodigen voor de DogDance Kwalificatie
Wedstrijd Nord Cup / OEC, op 6 en 7 april 2019 te 22941 Bargterheide!

DDI Wedstrijd
Funklassen
Trainee-klasse
e
Beginners (1 Wedstrijdstart)
HTM Fun
Open
Senioren & Handicap
Lucky Dip
Trio, kwartet, groepen

Omdat veel grote DogDance events zich in het zuiden afspelen, wordt
het voor ons tijd om het noorden van het land eens flink te laten rocken!
Het zal ons derhalve ontzettend veel plezier doen wanneer jullie (liefst
allemaal) het eerste weekend in april 2019 in jullie agenda willen zetten,
om ons hier in het hoge noorden te bezoeken en dit weekend tot een
MEGA DOGDANCE EVENT te maken!!!
Op zaterdagavond is er voor iedereen die er zin in heeft een gezamenlijk
diner in het restaurant op 500 meter afstand gepland.

Officiële klassen
Senioren & Handicap
Freestyle klasse 1
Freestyle klasse 2
Freestyle klasse 3 (OEC Kwal. D)
HTM klasse 1
HTM klasse 2
HTM klasse 3 (OEC Kwal. D)
Trio, kwartet, groepen

De beste condities zijn voorhanden:
_________________________________________________________
Hondensporthal
17 x 22 mtr niet-doorzichtbare ring
Fantastische vloer (2 cm viltdemping)
5 x 8 mtr grote inloopring
Goede wandelmogelijkheden vanuit de plaats
Ook voor jullie inwendige mens wordt goed gezorgd! 😉
_________________________________________________________

Juryteam:

Aanmelding

Claudia Moser (CH)
Esther Niemeijer (NL)
Manuela Galka (D)
Sonja Scheurer (D)
Annette Söll (D)
Katharina Henf (D)
Björn Roden (D)
Jana Lorenz (D)

Maandag_10.2018
alle klasse 3 starters en helpers
Dinsdag_10.2018 voor DDI leden
Vanaf_10.2018 voor ALLE open!
individuelle-hundeausbildung.de

Inschrijfgeld: 35 euro voor de eerste, 30 euro voor alle verdere start van
één persoon. Kwartet/groepen 30+5 euro per persoon.
Zodat ik jullie nog meer lokken en verleiden kan om de lange reis te ondernemen, hoewel jullie ook dichtbij veel grote,
fantastische wedstrijden hebben… wil ik jullie bovendien aanbieden om een paar extra dagen in de mooie Hanzesteden
Lübeck en Hamburg door te brengen met andere dogdancers. We starten op maandag met een bezoek aan het strand
van de Oostzee. ’s Avonds nodig ik jullie dan uit voor de “Pasta-Party”, en met dogdance video’s in mijn trainingshal in Hoisdorf de
avond door te brengen. Op dinsdag en woensdag is er dan een luchtig programma rondom ons lievelingsthema dogdance. Hier
zullen we ons dan gedurende twee dagen met verschillende trainingsthema’s bezig houden.
Jullie kunnen zoveel meedoen, toekijken en erbij zijn als jullie willen. Ik verheug me nu al op een lawine aan uitwisselingen en
zeker met een heleboel plezier!
Wie deze drie dagen nog blijven wil, betaalt slechts 75 euro voor zijn plaats (eten en drinken inclusief). Er kan in deze tijd
kosteloos direct bij mijn woonplaats gekampeerd worden, en tien minuten rijden ver is er een zeer net en gunstig pension.
Er is een zeer hondenvriendelijk hotel op slechts 200 mtr van de trainingshal verwijderd. 😉
Ik verheug me zeer op jullie! In deze periode kunnen bovendien trainingsuren bij Melanie Felix, Katrin Stiller, Claudia Moser en
Manuela Galka geboekt
worden.

