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Agenda
Tentoonstelling Leipzig (D)8/9 september 2007Clubmatch Duitse Akita Club 30 september 2007Tentoonstelling Zwolle7 oktober 200700/000/00Tentoonstelling Dortmund

14 oktober 2007JHD AMCN Hoenderloo
21 oktober 2007Tentoonstelling Hannover (D)17 oktober 2007Tentoonstelling Bleiswijk

3 november 2007Kennelweekend Kotterbos17/18 november 2007

No Yukimigata
1 september 2007

ierbij de nieuwsbrief van onze kennel in een 
geheel nieuw jasje.  Via deze weg willen wij 
jullie op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen van onze kennel en alle aanverwante 
activiteiten. 

Kennelweekend 2007

Dit jaar organiseren wij ons kennelweekend op 17 & 18 
november.  Lokatie is het Kotterbos bij Almere.  Nieuw aan 
dit evenement is dat de Alaska Malamute Club Nederland 
bij ons te gast aanwezig zal zijn. Hiermee hopen we de club 
een extra stimulans te geven om de leden weer actief te 
laten deelnemen aan clubactiviteiten.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en het belooft 
een leuk, gevarieerd maar vooral gezellig weekend te 
worden. 

Het weekend is er voor jong en oud van beginneling tot 
gevorderde.
De volgende onderdelen zullen o.a. aan bod komen:
- Oriëntatie m.b.v. GPS
- Werken met de hond (o.a. step, kar enz.)
- Kanoën (met of zonder hond)
- Gedrag
Dit alles onder begeleiding van ervaren mensen.
Verder zullen er een aantal stands aanwezig zijn waar 
diverse (honden/outdoor) artikelen kunnen worden 
aangeschaft.
Op het terrein kan men overnachten (tent, caravan, bus, 
camper...) Er zijn toiletten en douches aanwezig. Noteer 
deze data dus alvast in de agenda! Binnenkort meer info via 
de mail en de website van ons en de AMCN

Tentoonstellingnieuws

Tijdens de internationale tentoonstelling in Arnhem op 26 
mei 2007 heeft Multi Champ. Ai-Sakkaku Goma haar 
laatste punt behaald voor het veteranen kampioenschap. Ze 
heeft nu ook de titel Nederlands Veteranen Kampioen.

Internationale tentoonstelling Rotterdam
26 augustus 2007
Akita Inu
Keurmeester: Dhr. R. Hübenthal (Zweden)
NJK/JW/JWW Kenryoku Shizuka No Yukimigata
Openklas 1U CAC/CACIB, Best of Breed, 3e Best in 
Group

 


