Inbjudan till Vårens Agilitykurser hos Hällefors Brukshundklubb
*

Du ska vara medlem i Hällefors Brukshundklubb. Mer om medlemskap hittar du på klubben´s hemsida under fliken
Klubben - medlemskap.

*

Kurs - avgift & medlemskap skall vara betalt innan kursen startar.

*

4 kurstillfällen á 330:-

*

Kurstid kl. 18.00 - 20.30, vi tar fikapaus ca kl. 19.00

*

Hunden ska ha fyllt 1 år

*

Hunden ska klara att arbeta lös trots störning från andra hundar & människor då det kan pågå flera kurser samma
kväll.

*

Max 5 st. deltagare / kurs.

*

Anmälan endast via mail, detta för att underlätta för oss instruktörer, skriv i meddelande rutan vilken / vilka kurs / er
du vill gå.

*

Tänk på att du kan gå samma kurs / modul flera gånger – vi anpassar övningarna efter er....

Agilitykurs BAS MÅNDAGAR: 23 april, 30 april, 7 maj & 14 maj
För er som är nya på agility och, i om att kunskap är en färskvara, även för er som inte har hållit på med agility på 2 år.
Vi går igenom hopphinder & tunnlar som är de vanligaste hindren i agility, vi kommer även att testa däcket & långhoppet.
Sista anmälningsdatum 16 april

anmälan till Lotta

grip.lotta@gmail.com

Slalom - Torsdagar & onsdag: 26 april, 3 maj, ons. 9 maj & 17 maj
För er som gått Agilitykurs BAS eller gått agilitykurs tidigare, dock inom 2 år i om kunskap är en färskvara, eller tävlar i
agility.
För nybörjare - vi lär in slalom med Allé – metoden, vi tränar på säkra ingångar mm.
För er som kommit en bit - vi anpassar övningarna efter er, t ex säkrare ingångar, ”göra klart” slalom oavsett förarens
position osv.....
Sista anmälningsdatum 16 april

anmälan till Kamilla

kson71@gmail.com

Handling Modul 1 - Måndagar: 21 maj, 28 maj, 4 juni & 11juni
För er som gått Agilitykurs BAS eller gått agilitykurs tidigare, dock inom 2 år i om kunskap är en färskvara, eller tävlar i
agility.
Vi går igenom de vanligaste handlings - bytena i agility såsom framförbyte, bakombyte och blindbyte. Hunden ska kunna
hopphinder och tunnlar.
Sista anmälningsdatum 14 maj

anmälan till Lotta

grip.lotta@gmail.com

Agilitykurs BAS TORSDAGAR: 24 maj, 31 maj, 7juni & 14 juni
För er som är nya på agility och, i om att kunskap är en färskvara, även för er som inte har hållit på med agility på 2 år.
Vi går igenom hopphinder & tunnlar som är de vanligaste hindren i agility, vi kommer även att testa däcket & långhoppet.
Sista anmälningsdatum 14 maj

anmälan till Kamilla

kson71@gmail.com

Frågor - kontakta Kamilla 076 - 8121511 eller maila kson71@gmail.com eller Lotta - grip.lotta@gmail.com

