Lydnadskurs för Michelle Holmlund
19-20 september 2020
Michelle har de senaste åren tävlat
framgångsrikt i lydnad med sina hundar
Kellie och Peak av rasen border collie. Båda
hundarna har vid olika år blivit uttagna till
SBK’s Talangtrupp och landslagstruppen.
Peak och Michelle blev uttagna till VM år
2018 samt år 2019 då de vann och blev
världsmästare!
Michelle tävlar och tränar med höga
ambitioner men ser det magiska i att bygga
solida grunder med högt engagemang i
förare och hund.
Krav för deltagare med hund:
Kursen riktar sig till dig som har höga
ambitioner inom tävlingslydnad. Fokus
kommer ligga på moment ur de högre
klasserna. Hunden ska som lägst tävla i klass
2. Anmäl gärna även om du inte uppfyller
kurskraven. Vid avhopp kontaktas reserver
från anmälningslistan.
Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt
enligt gällande regler för tävling. Löptikar
tillåts på kursen. Strikt hundägaransvar
gäller.
Anmälan sker via:
https://forms.gle/6T1skysvXFVAweMT6
När du skickar in anmälan godkänner du att
UBHK hanterar dina personuppgifter och
överlämnar dessa till Studiefrämjandet.
Vid frågor kontakta:
Frida Westergren
E-post: fridawestergren@hotmail.com
Telefon: 073-555 19 19

Vad:
När:
Plats:
Pris:

Helgkurs med Michelle Holmlund
19-20 september
Umeå Brukshundklubb, Ön
Deltagare med hund: 2150 kr
Åhörare: 900 kr
Tid: Kl 9-16
Deltagare med hund: 6 ekipage
Åhörare: Max 4 personer
Övrigt: Fika ingår, medtag egen lunch
Sista anmälningsdag: 16 augusti 2020
Fördelning av plats med hund:
● I första hand till de ekipagen som tävlar
för Umeå BHK samt uppfyller
kurskraven.
● I andra hand erbjuds platserna till
ekipage som har anmält sig från andra
klubbar och uppfyller kurskraven.
● I tredje hand fördelas platserna till
medlemmar från Umeå BHK som inte
uppfyller kurskraven.
Om det blir fler anmälda än antalet platser
kommer lottning att ske.
Åhörare: Alla är välkomna oavsett nivå!

Välkommen! - Umeå Brukshundklubb i samarbete med Studiefrämjandet.

