Studiefrämj
andets

Start  Hitta intresse  Hund & husdjur  Agility  Agility steg 1

Agility steg 1
Har du god grundlydnad på din hund, och är nyfiken på agility? Nu anordnar
UBHK ännu en av sina populära agilitykurser, för nybörjare.
Studiecirkel/kurs
Deltagarna kommer att få information om vad agility är & hur det
fungerar. Fokus ligger på att ge föraren redskap för hur man kan
träna hunden att med glädje söka och utföra alla hindertyper
utom kontaktfältshinder. Vi kommer att jobba med ett hinder i
taget och prova på några korta enkla kombinationer av hinder.
Deltagarna får insikt i vikten av konditionsträning, uppvärmning
& nedvarvning hos hund. Dessutom kommer det att diskuteras
kring stress och hur man handskas med det.

Kursledare:
Erica - Utbildad A1 och A2-instruktör och dessutom även
agilitydomare. Tränar och tävlar tillsammans med sin Cocker
Spaniel Kompis.
Linda - Utbildad A1-instruktör. Tränar och tävlar tillsammans
med sina Pumis Ginza och Jawa.

Eventuella förkunskaper som krävs, ålderskrav för hunden
m.m:
- Hunden ska kunna vara lös bland andra hundar utan att springa
iväg för att hälsa på dem.
- Hunden ska ha god grundlydnad.
- Hunden ska vara frisk.
- Hunden ska ha fyllt minst 12 månader.

Övrig information:
-Pga rådande situation med covid-19 får endast en deltagare
med hund medverka på kursen. Ev anhöriga behöver stanna
hemma, alternativt hålla avstånd till agilityplanen.
-Medlemskort eller kvitto på betald medlemsavgift samt
vaccinationsintyg ska visas upp vid första träffen.
-Glöm inte att ta med dig godis, leksak, vatten, skål och
bajspåsar till hunden. Vi börjar med att ses utanför klubbstugan,
lämna gärna hunden i bilen.
- Medlemskap i Umeå Brukshundklubb krävs & går att lösa via
deras hemsida. Medlemskort eller kvitto på betald
medlemsavgift samt vaccinationsintyg ska visas upp vid första
träffen.

Plats

Umeå Brukshundklubb

Start

måndag 01 juni 2020

Tid

19:15 - 21:30

Pris

1 200 kr

Platser kvar

10 av 10

Kursledare

Erica Svanered

Antal tillfällen

6

Timmar

18 studietimmar á 45 min

Arr.nr.

24993

I samarbete med

Umeå Brukshundsklubb


Litteratur: “Agility - från grunder till första start” skriven av
Fanny Gott (ingår i kursavgiften).

Bekräftelse på anmälan: Vi skickar ut ett mail till de som får en
plats på kursen, inom 48 timmar från att ni gjort er anmälan.
Hamnar du på reservplats så informerar vi dig om det.

Vid frågor skicka ett mejl till ansvarig för
agilitykurser:jennifer.engberg@ubhk.se

Läs mer om Umeå Brukshundklubb: www.ubhk.se 

Alla Umeå Brukshundklubbs kurser arrangeras ihop med oss på
Studiefrämjandet.

Liknande kurser inom Agility i
Västerbottens län
Arrangemang

Studiecirkel/kurs:
Agility,
Grundkurs
(Skellefteå
Brukshundklubb)

Plats

 Skellefteå

Startar

 2020-05-26

Dag/tid

 tisdag 18:30

