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Free Flying 1
Frit flyvning er ikke kun for dem ud i det fri og flyve deres papegøjer. Det er et spørgsmål om at give sin
papegøje friheden til at kunne flyve, om det er inde eller ude. Papegøjens helbred og trivsel afhænger meget
om den har mulighed for at få brugt vingerne, og gerne blive lidt forpustet af det.
Unge papegøjer skal lære at flyve. Det er ikke noget der er en selvfølge de bare kan, og det kan være meget
grænseoverskridende for dem. Ældre papegøjer som aldrig har fløjet, eller har måske haft nogle dårlige
erfaringer ved flyvning, vælger ofte at kravle eller gå. Papegøjer der flyver meget og har en god kondition,
har ofte et bedre helbred og kommer nemmere over sygdomme. Vi skal derfor være en aktiv og vigtig del i
deres oplæring. Vi skal styrke deres selvtillid, så de bliver gode flyver. Der er jo ikke noget så flot, som en
papegøje i sit rette element.
Seminaret er for alle der har en interesse i papegøjer flyver,
både små og store papegøjer. Her tages der udgangspunkt i
de indledende teorier og øvelser, til frit flyvning.
Seminaret har til formål:
At lære den grundlæggende viden om papegøjer og hvordan
papegøjerne kan trænes op til frit flyvning, samt danne grundlag
for træningsopgaver i forhold til flyvning.
Seminaret indhold følgende:
-

Forstå papegøjens grundlægende egenskab, flyvning.
Lære den grundlæggende teori omkring træningsprincipper
Bygge den enkelte øvelse op helt fra bunden
Opgaver / problemer ved inden og udendørsflyvning

Seminaret er teori, uden papegøje og det er et krav du ved, hvordan du træner med din papegøje.

Hold start: min 6 personer.

Sidste tilmeldingsfrist: 7. april 2015

Instruktør: Sanne L. Bager

Dato: 12. april 2015 Kl. 12.00 til 15.00

Varighed: 3 timer

Pris: 350 kr. pr. person.

Sted: Øland Medborgerhus, Hammershøj 1-3, Øland, 9460 Brovst

MACAW Hammershøj 32 Øland 9430 Brovst Tlf: 6166 0188 macaw@macaw.dk

