SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ DNI

Belušské Slatiny 26.08.2011 - 28.08.2011 - zhodnotenie
Tento rok to bol 8. ročník skvelej akcie Víkend s teriérom – Výcvikové dni v Belušských
Slatinách pod záštitou klubu SKCHTaF. Môžem konštatovať, že to bol výnimočný ročník.
Prialo nám počasie a zúčastnilo sa veľa účastníkov a hostí. Nálada bola skvelá, bolo mnoho
zaujímavých disciplín. K dispozícii sme mali kúpalisko s termálnou vodou – skvelá zábava
a osvieženie.
Piatok 26. augusta 2011
Postupne sme sa schádzali a už letmým pohľadom bolo zjavné, že zavítali medzi nás nové
tváre. Pre veľký záujem zúčastnených naša Dagmara uskutočnila po večeri 1. výcvik
poslušnosti. Výcvikári si spravili krátku poradu a každý dostal konkrétne úlohy a časový
rozpis.
Po formalitách sme sa oddali debatám a voľnej zábave.
Sobota 27. augusta 2011
Po dlhej noci sme sa postupne schádzali na raňajkách. Prišli aj ostatní účastníci, a tak sme
mohli začať s výcvikom...
Výcvik začal už o 8:30 na oplôtku pod vedením Danky Grolmusovej a Števa Engela, na nore
s Robom Lackovičom. Súčasne prebiehal výcvik poslušnosti pod vedením Dagmar
Fridrichovej, predvádzanie úpravy a výstavné predvádzanie psov v kruhu za asistencie Anky
Cwiecekovej.
Zavčas rána bola tlupa nadšencov pod vedením Ivany Hotovej ťahať stopy, ktoré začali prví
záujemci vypracovávať krátko po 10-tej hodine.
Za asistencie Danky Grolmusovej a Števa Engela o 14:00 sa začali Klubové skúšky odvahy
na diviaka, ktorej sa zúčastnilo 14 psov - rozhodca: Ján Krchňavý
Poobede popri skúškach prebiehal aj výcvik poslušnosti, Coursing, vypracovanie stopy,
brloh, predvádzanie a úprava psov.
Ako tradične, i tento rok bol veľký záujem o všetky disciplíny, bolo si naozaj z čoho vybrať.
Panovala skvelá zábava a nálada. Užili si to naši štvornohí a samozrejme aj my dvojnohí...
Pod vedením Paľa Semana od 18-tej prebehla členská schôdza SKCHTaF.
Po guláši sme si ešte posedeli a zabavili sa.
Nedeľa 28. augusta 2011
Napodiv po ťažkej noci sme sa rýchlo poschádzali na raňajkách a pokračovali sme vo
výcviku.

Prebehol výcvik na brlohu a oplôtku, vpracovanie stopy, výcvik poslušnosti, Coursing, úprava
a ukážky predvádzania psov.
Zoznam tých, čo to spoločne spáchali:
Výcvikári:
Robo Lackovič - umelá nora
Ivana Hotová - stopy
Dagmar Fridrichová - poslušnosť
Zdenek Kutlach + Ondrej Fridrich + Milan Eros – Coursing
Anka Cwieceková – úprava a predvádzanie
Danka Grolmusová + Štefan Engel – oplôtok,
Jano Ilgo - catering , hromozvod a „dievča pre všetko“
A samozrejme všetci účastníci VD BS 2011, bez ktorých by nebola akcia tak skvelá...
Trochu čísiel:
- Ubytovaných: 69 / Pod stanom: 3 / Hostí: 34 / SPOLU: 106 ľudí
- Psov spolu: 73
- Skúška odvahy: 27.08.2011 - zúčastnených 14 psov
- Stopy 27.08.2011 - 12 psov / stopy 28.08.2011 - 8 psov / Spolu 20 psov
- Coursing 27. a 28.08.2011 - 56 psov
- Ukážka úpravy a predvádzanie psov: 18 psov
- Výcvik poslušnosti: 26. + 27. + 28.08.2011 : výcvik bol 5x, spolu 65 psov
- Oplôtok 27. a 28.08 2011 : spolu 47 psov
- Brloh: 27. a 28.08.2011 : spolu 31 psov
VD BS 2011 sa vydarili a verím, že tie budúce budú zase o niečo lepšie.
Čakám, že mi účastníci pošlú niekoľko podnetných návrhov, ktoré zahrnieme do budúceho
ročníka VD BS.
Ďakujem všetkým zúčastneným za účasť a teším sa na Vás znovu na našich VD BS 2012.
S pozdravom

Ján Ilgo

