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Kære Dogdancer, 

 

Vi vil gerne invitere alle til Dogdanceturnering Nord Cup / OEC Quali den 6. og 

7. April 2019 i 22941 Bargteheide, Tyskland. 

 

Det er nu tid for os rigtigt at ”rocke Norden” da der er mange store Dogdance-

arrangementer i syden. 

 

Vi vil være meget glade, hvis du allerede nu kan eller vil reservere den 1. APRIL 

WEEKEND 2019 i din kalender, for at besøge os her i nordtyskland og gøre 

denne weekend til en MEGA DOGDANCE EVENT ! 

 

Lørdag aften er der planlagt fællesspisning i en restaurant, til alle som har lyst, 

som ligger 500 meter væk.   

  

Lad os rocke Norden! 

Dommerteam             Tilmelding 

For at jeg kan lokke jer hertil, tilbyder jeg, at Du kan tilbringe nogle dejlige dage her blandt Dogdancer i det smukke 

område ved Ahrensburg mellem de 2 byer Hansestadt Lübeck og Hamburg. 

Mandag starter vi med en udflugt op til stranden ved Østersøen.  

Om aftenen inviterer jeg til "Pasta Party" med Dogdance-videoer i min træningshal i Hoisdorf. Tirsdag og Onsdag vil der 

være et afslappet program omkring vores yndlingstema Dogdance. Du bestemmer selv hvor meget du vil være med. 

Jeg ser frem til nogle spændende dage og helt sikkert masser af sjov. 

Har du lyst til at blive de tre dage, er prisen 75 € for sin deltagelse (drikkevarer og snacks inkluderet). 

Du kan camperer gratis hvor jeg bor, eller 10 minutters kørsel herfra ligger der en god og billig pension, og kun 200 meter 

fra træningshallen i Hoisdorf  

ligger der et meget hundevenligt hotel. Jeg glæder mig meget til at se til dig ! 

 

Derudover kan private lektioner i disse dage bookes med Melanie Felix, Katrin Stiller, Claudia Moser og Manuela Galka. 

 

Mandag 08.10.2018 

alle klasse 3 startere og hjælpere 

 

Tirsdag 09.10.2018 for DDI medlemmer 

  

Fra 10.10.2018 åben for ALLE! 

  

www.individuelle-hundeausbildung.de 

 

Startgebyret: 35 € for den første start, 

30 € for hver ekstra start af en person 

Kvartet / grupper 30 +5 € pr. Person 

 

 

DDI Turnier  

Funklassen  

 Trainee-Klasse 

 Beginner (1. Turnierstart) 

 HTM Fun 

 Open  

 Senioren & Handicap   

 Lucky Dip  

 Trio, Quartett, Gruppen 

Offizielle Klassen 

 Senioren & Handicap   

 Freestyle Klasse 1 

 Freestyle Klasse 2 

 Freestyle Klasse 3 (OEC Quali D) 

 HTM Klasse 1 

 HTM Klasse 2 

 HTM Klasse 3 (OEC Quali D) 

 Trio, Quartett, Gruppen 

Nord Cup  OEC Quali  

DOGDANCE  FREESTYLE AND HEELWO RK TO MUSIC 

______________________________________________________________ 

En sportshal 

En 17 x 22 meter tæt ring 

En fantastisk gulvbelægning (FA Schöpp + 2cm filt isolering) 

En 6 x 8 meter stor opvarmningsring 

På området er der mulighed for gode gåture 

Vi tilbyder et lækkert udvalg af mad og drikke 

06./07.04.2019 

 

Program 

Vi tilby der de bedste rammer om vores arrangement: 

 

Claudia Moser (CH)  Hammoor? 
Esther Niemeijer (NE)    Hammoor? 

Manuela Galka (D)    Timos Zimmer! 

Sonja Scheurer (D)    Hoisdorf? 

Annette Söll (D)    Hoisdorf? 

Katharina Henf (D)     2x Fahrt oder Hammoor? 

Björn Roden (D)    ? Doppelzimmer Hammoor? 

Jana Lorenz (D) 

 

organisator: 

Melanie Felix 

(DDI-regler) 

 


