Älmhult brukshundklubb

Fortsättningskurs agility

Kursen vänder sig till dig som har gjort läxan i både grundträningen och hinderinlärningen
och vill utvecklas vidare tillsammans med din hund, du har också tävlat officiellt. Det blir
träning av olika moment och hinderkombinationer för att förbättra handling och kunna vinna
tid samt ökad fart för ökad trygghet och säkerhet på tävling.
Vi arbetar tillsammans på olika stationer, lite olika beroende på vad som tränas vid olika
tillfällen. Det blir träning med hopphinder, tunnlar, slalom och kontaktfältshinder och vill du
särskilt träna extra på något eller några hinder så läggs detta in i kursen.
Målet är att förbättra teknik och kommunikation för att nå bättre resultat i kommande
tävlingar.
Vid kursavslutet så testar vi ett antal kombinationer som vi haft under kursen och sätter
samman dessa till några olika banor.
Kursen kommer att totalt omfatta 6 kurstillfällen. Start på kursen blir torsdagen den 11 april
klockan 18:00, vi kör sedan fram till ungefär klockan 20:45 då vi avslutar kurskvällen.
Därefter blir det kurs varje torsdag fram till kursavslutningen den 16 maj.
Maximalt antal deltagare är 8 stycken.
Inträdeskrav är att föraren skall kunna ha bra kontroll på hunden, lös tillsammans med några
andra hundar på planen när vi tränar. Detta är en förutsättning för att alla deltagare skall
kunna få en givande och bra kurs.
Din hund skall också vara vaccinerad och intyg uppvisas vid kursstart.
Mjukt gott godis till hunden, vatten och en bur som hunden kan vila i och kanske något att
täcka över buren med så den får en lugn miljö.
Kursavgiften är 600 kronor och avgiften skall vara betald senast före kursstart.
Välkommen med din anmälan till fortsättningskurs i agility!

Har du några frågor kring kursen så kontakta kursledaren.
Kursledare; Sune Zander

070 571 44 31

Älmhult brukshundklubb, Box 180, 343 22 Älmhult
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sunez1951@outlook.com
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