
 

 

Åsa Emanuelsson kommer till Umeå igen för att hålla KURS! 

Kurserna anordnas för att utveckla klubbens aktiva tävlingsekipage, dvs du skall tävla för Umeå BHK.  
Fyller vi inte platserna kommer tävlande för andra klubbar att kunna få plats. 

  
När:  12-13/3 2023  Var: Zoo.se-hallen i Brännland 

Klass 1-2-ekipage (5 deltagare) 
Klass 1-2 ekipage skall vara uppflyttad till Klass 2 antingen i Hopp eller Agility eller båda  
Klass 2-3-ekipage (5 deltagare) 
Klass 2-3 ekipage skall vara uppflyttad till Klass 3 antingen i Hopp eller Agility eller båda. 
 
Det finns plats för obegränsat antal åhörare. 

Pris:   Kurs 2 halvdagar: 2000 kr, åhörare: 200 kr/dag 

 - Anmälan är bindande 

         - Lottning kommer att ske om antalet anmälda överskrider platserna  

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15/2 Anmäl HÄR 

Frågor och funderingar besvaras av Carin Nylander carin.nylander@ubhk.se  
 

Åsa har arbetat professionellt som coach i flera år i Sverige, 

Danmark, Norge, Holland, Spanien. Deltagare flertalet gånger i 

svenska agilitylandslaget: VM, EO och NM. SM-guld individuellt i 

large.  

Åsa är certifierad canineopat & diplomerad hundmassör. 

För mig är det viktigt att agilityträningen bygger på samarbete och 
kommunikation mellan förare och hund. Även om jag blandar in 
teknik med hög fart, ska upplevelsen vara enkel och självklar. 
Föraren berättar vägen, bjuder upp farten och lägger i bromsen. 
Hunden är den som utför och hunden är motorn. 

  
Oavsett om det handlar om placeringar eller de egna uppsatta målen, strävar jag alltid att våga kliva ur 
min bekvämlighetszon och vidga vyn. Min uppgift som tränare är att få mina elever nå deras mål.  
Jag ser ekipaget som en helhet och guidar dem till en agility med harmoni. Jag strävar alltid efter att 
vinna kunskap, rörelse, se problemen och finna en lösning. 
  
I min träning arbetar jag med att förstärka det som är bra, bygga självförtroende och utveckla nya 
saker. Men det handlar även om att plocka fram brister som både jag och min hund har. 
  
Grundidén är att öppna upp vägen för hunden så att den alltid ser vilket hinder den ska ta.  
Men det handlar även om att markera en sväng som hunden kan utföra självständigt medan jag 
förflyttar mig till nästa markeringspunkt. 
 

För att våga vinna måste man våga förlora! 
  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgwHlqBRcY7N6omYQP4rdBsBiXoYsG4qI2e7rCPubZEpSDQ/viewform?usp=sf_link
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