
Indbydelse til en spordag med instruktør Pia Rix og 2 af hendes dygtige hundefører. 

Sted: Vesterskoven Silkeborg 
Dato: Du kan vælge mellem 7. maj 2016 eller 5. juni 2016 fra kl. 8:00-16:00 
Pris: 950 kr. med fuld forplejning (tilmeldingen er bindende) betalingen skal ske senest 5 uger 
før kursets afholdelse. 

Kurset henvender sig til dig, som gerne vil lære noget mere om spor. Hvordan vi kan træne på 
en god og hensigtsmæssig måde med henblik på at gøres vores hunde til bedre sporhunde og 
give os selv en god værktøjskasse, så vi kan give vores hunde en mere varieret træning.  

Foreløbigt program: 

Kl.  8:00 mødes vi til morgenmad  
Kl.  8:30 – 10:30 teori, så vi alle er klædt på til at komme i skoven  
Kl. 10:00 –16:00 En masse korte spor i skoven, så alle opnår at se forbedringer af deres 
træning. (inkl. frokost og kaffe med kage). 

 

Til daglig er Pia veterinærsygeplejerske hos Dyrehospitalet Gråsten. Hun får også lige tid til at 
afholder sporkurser, passe sin svømmehal for hunde, sporinstruktør for en masse dygtige 
hundefolk i Sønderjylland og så får hun også lige tid til alle hendes kære labradorer. 

Pias CV er langt, men her er nogle af højdepunkterne:  

Ejer af Kennel Sostack´s sammen med Bjarne Sostack 
2009 vandt Pia DM i vildtspor 
2011 blev Pia nr. 3 til DM i vildtspor 
2014 og 2015 blev Pia nr. 5 til DM i vildtspor 
2014 vandt Pia sammen med landsholdet guld ved Nordisk Mesterskab i vildtspor – et absolut 
højdepunkt for Pia og hendes elskede Racer Rita, som blev blandt de to bedste hunde i norden. 

 

2015 vandt Pia sammen med landsholdet sølv ved Nordisk Mesterskab i vildtspor. 

TILMELDING skal ske her: http://goo.gl/forms/YcrXISGWbN 

Som instruktør har vi i DKK været 
så heldige at få fat i Pia Rix. Pia 
Rix har stor erfaring inden for 
sporverden. Før hun begyndte at 
træne schweiss- og 
vildtsporhunde, trænede hun 
sporhunde i DCH. 

 

http://goo.gl/forms/YcrXISGWbN

