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Workshop Attila Szkukalek
Pak je kans!!!!! Ontmoet de Master of Freestyle!
Op 5 september 2016, aansluitend aan het NDDB Nederlands
Kampioenschap Dog Dance zal jurylid Dr. Attila Szkukalek uit
Engeland een workshop gaan geven.
Locatie:
Hondenschool Dogmania
Oosterringweg 51
8314 PS Bant
In januari 2015 heeft de NDDB Dr. Atilla Szkukalek benaderd
met de vraag of hij in Nederland een workshop wil komen
geven. Atilla is een druk man met een volle agenda. We zijn dan ook heel blij dat hij begin
september naar Nederland komt.
Dr. Atilla Szukalek is onder andere bekend van de Freestyle routine Charlie Chaplin . Naast dat
Atilla een zeer ervaren hondentrainer en DogDance jurylid is, is hij de pioneer geweest van K9
Freestyle in Groot Brittannië. Atilla is wereldwijd bekend geworden door zijn speciale unieke stijl
van Dog Dance. Atilla reist de hele wereld over om diverse Seminars te geven.
Atilla heeft een lijst met mogelijkheden voor het geven van een workshop. Maar hij waardeert
het als hij input van de handlers krijgt. Je mag van te voren aangeven waar je graag aan wilt
werken.
De workshop is voor zowel de beginnende als de ervaren Dogdancer geschikt.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij met hond en zonder hond!
Kosten workshop:
- met hond €125.00(incl.lunch) maximaal 12 combinaties
- zonder hond € 80.00(incl.lunch) onbeperkt
Opgeven kan door een mail te sturen naar t.leblanc@nddb.nl. Vermeld in de mail je naam en
adresgegevens, naam van je hond, zijn leeftijd en ras, je ervaring op gebied van dogdance, en
waar je eventueel aan wilt werken. Geef ook aan of je met of zonder hond komt.
De betaling mag overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 71 RABO 0157 836 207 op naam
van de Nederlandse Dog Dance Bond, met vermelding van: workshop Attila Szkukalek.

Selectiewedstrijden
Geachte leden,
Graag willen wij jullie attenderen op het volgende:
Op de ALV van 13 maart jl. zijn de nieuwe selectieregels
goedgekeurd zijnde:
Het bestuur zal per jaar 4 selectiewedstrijden
organiseren/aanwijzen, waarvan men er minimaal 2
aanwezig moet zijn om in aanmerking te komen voor
selectie van CRUFTS/OEC/FCI WK. De selectie sluit een half
jaar voor het betreffende evenement.
Voor het Europese Kampioenschap 2017 gehouden in
Augustus 2017 in België hebben wij de volgende wedstrijden aangewezen als
selectiewedstrijden:
- Zondag 4 September 2016 NK te Bant organisatie NDDB
- Zondag 30 Oktober 2016 Halloween te Bant organisatie Esther Niemeijer
- Zaterdag 28 Januari 2017 Dogcenter Kerkwijk organisatie Marina K en Brigitte
- Zondag 26 Februari 2017 JAR te Nieuw Amsterdam organisatie NDDB
De wedstrijden zijn ook gewoon kwalificatie wedstrijden dus ook al wil je niet meedoen in de
selectie, schrijf je gerust in.
Met vriendelijke groet,
Bestuur NDDB

