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Agility steg 3
Denna kurs vänder sig till de som vill fortsätta att utveckla sig och sin hund
inom agility. I kursen arbetar vi med mer avancerad handling än i agility steg 2.
Vi tränar på längre kombinationer och även banor. Under kursen får deltagarna
information om hur det fungerar på tävling.
Studiecirkel/kurs
Kursledarens ev. utbildning & meriter samt övrig
presentation:

Jonna Persson: A1-instruktör. Tävlar klass 3 med sin border collie
Ru och cockerpoo Ester. Kvalat till agility-SM 2019 och 2020.

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.
* Hunden och föraren ska ha gått steg 2 i agility, eller på annat
sätt skaffat sig motsvarande kunskaper. Dvs. Hunden ska kunna
utföra alla hinder med säkerhet samt även klara av
kombinationer av hinder. Föraren ska ha god kunskap om agility,
handling, stress samt konditionsträning & uppvärmning hos
hund.

Datum för samtliga tillfällen: 13/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 kl.
19:00-21:15

Kurslitteratur: Agilityregler (ingår inte i kursavgiften). Finns att
beställa på Agilityklubbbens hemsida.

Att ha med sig:
Glöm inte att ta med dig godis, leksak, vatten, skål och bajspåsar
till hunden. Vi börjar inne i klubbstugan, lämna hunden i bilen till
att börja med. Medlemskap i Umeå Brukshundklubb krävs & går
att lösa via deras hemsida. Medlemskort eller kvitto på betald

Plats

Umeå Brukshundklubb

Start

torsdag 13 augusti 2020

Tid

19:00 - 21:15

Pris

900 kr

Platser kvar

Fullt, anmäl dig som
reserv

Kursledare

Jonna Persson

Antal tillfällen

6

Timmar

18 studietimmar á 45 min

Arr.nr.

25192

I samarbete med

Umeå Brukshundsklubb


medlemsavgift samt vaccinationsintyg ska visas upp vid första
träffen

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

Plats

Startar

Dag/tid

Studiecirkel/kurs:
Agility steg 2

 Umeå

 2020-08-11

 tisdag 18:30 - 20

Studiecirkel/kurs:
Agility steg 3

 Umeå

 2020-08-13

 torsdag 19:00 - 2

