
Velkommen til Aktivitetsdag 
31.05.2019

Sett av dagen og bli med på Gylderveien 330, 1592 Våler i Østfold 
Aktivitetsdagen sponses av Sires On Ice Norway

Blodspor
Bli med på Blodsporkurs, kurset er tilpasset om du er nybegynner eller 
erfaren.
Teori og praksis, kurset varer fra kl 11.00 til ca 16.00
Kursleder er Bjørn Corneliussen, vi har flott terreng, dette blir bra og lærerikt.

Påmelding innen 27.05.19 til ostfold@norskterrierklub.no. 
Vennligst oppgi hundens navn, alder og rase, skriv gjerne om hunden og den som går med 
hunden har gått blodspor før, evt nivå.

Begrenset antall plasser, kurset koster 300kr

Rotter i Høyet
Bli med å la din terrier finne rottene som gjemmer seg i høyet, 
søk, klatre på halm baller, løp gjennom tunellen, området er 
inngjerdet og helt trygt.
En energisk og morsom aktivitet som passer for alle terriere.

Meld deg på og sett opp ønske om en av tre treningstider,
du kan velge mellom 11-12. 13-14, 15-16.
Hannhunder som markerer må bruke bellyband.

Rotter i høyet trening koster 50kr per hund, påmelding til ostfold@norskterrierklub.no.
Drop in 50kr, hvor det er ledig kapasitet.

Ringtrening
Planlegger du f.eks terrierspesialen, men trenger bare en liten finpuss?
Vi hjelper deg, utstillings trening fra klokken 15.00 til 16.00.  Drop in, 50 kr

I anledning av aktivtetsdagen i regi av Norsk Terrier Klub avd 
Østfold har Reproduksjonsklinikken Sires On Ice tilbud på:
Tappe, analysere og fryse sæd fra din hannhund, inkluderer lagring i Sædbanken i 6 mnd, 
for kun 2750kr. (250kr går til klubben per hund det fryses fra på aktivitetsdagen)

Vil du vite hva slags sædkvalitet din hund har, om det er 
mulig å fryse og lagre, sende, eller bruke i avl? 
Tilbudspris på test og analyse av sædkvalitet for 750kr. 
(50 kr går til klubben per hund som testes denne dagen)

Tilbudet må bookes på post@siresonice.no innen 
29.05.19.


