
 
På begäran från nöjda kursdeltagare anordnar vi för 5:e gången kurs med duktiga och inspirerande Elin Fahlgren från 

Göteborg! 

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. 

Som åhörare behöver man ej tävla för klubben eller ha några förkunskaper. 

När: 12-15/1 2023 i Loboohallen 

To 12/1 Kl 13:30-17:00 
Kl 17:30 - 21:00 

Privatlektioner        
Valp/unghundsgrupp 

Fr 13/1 Kl 12:00-15:30 
Kl 16:00- 21:00 

Valp/unghundsgrupp     
Klass1-ekipage 

Lö 14/1 Kl 9:00  - 12:30  
Kl 13:30 – 17:00 

Klass 2-3-ekipage                   
Klass 1-2-ekipage                 

Sö 15/1 Kl 8:00  - 11:30  
Kl 12:30 – 16:00 

Klass 2-3-ekipage                   
Klass 1-2-ekipage                 

Privatlektion: En timme skräddarsydd till dig och din hund där vi antingen tittar på problemlösning eller rejäl drillning 
efter ditt önskemål. Ange i anmälan vad du vill ha för fokusområden (gärna 2-3 stycken) t.ex. tighta svängar, slalom, 
distandshandling, wrappar, fart m.m.  
Det går att dela på en timme om man har samma focus för vad som skall tränas. 
 
Valp/unghund (7 deltagare) 
För hundar 6-12 månader som behöver lära sig agilitygrunder under lekfulla förhållanden.  
Förare som har erfarenhet av agility sedan tidigare prioriteras. 

Klass 1-ekipage (5 deltagare) 
För ekipage som startat i Klass 1 och vill lära sig mer handling 
 
Klass 2-3-ekipage (5 deltagare) 
Klass 2-3 ekipage skall vara uppflyttad till Klass 3 antingen i Hopp eller Agility eller båda. 

Klass 1-2-ekipage (5 deltagare) 
Klass 1-2 ekipage skall vara uppflyttad till Klass 2 antingen i Hopp eller Agility eller båda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pris:   



Valp/Unghund 12-13/1 1500 kr 

Privatlektion 1 tim 12/1 
 

Klass 1 ekipage    

  600 kr 

  900 kr 

 
Klass 1-2 & 2-3 14-15/1 

 
1550 kr 

  

Åhörare:  200 kr/pass (åhörarplats om du går kursen: gratis ) 

Fika ingår, lunch/middag medtages själva. 

 

- Anmälan är bindande.  
 
- Lottning kommer att ske om antalet anmälda överskrider platserna 
 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 4/12 2022,    Anmäl     HÄR 

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

 

Elin Fahlgren från Göteborg har haft egen kursverksamhet sedan 2009 och tävlat 

agility sen 2007.   

Elins starkare sidor som instruktör är hennes förmåga att individanpassa även den 

svåraste övning till alla typer av ekipage.  

Hon hjälper dig pinpointa precis det som du och din hund behöver bli starkare på 

samtidigt som hon är en fena på att få fram det absolut bästa hos varje team.  

Du kommer att få hjälp att inte bara få reda på vad du och din hund behöver träna 

mer på - utan det viktigaste - lära dig HUR ni ska träna.  

 Alla ska kunna känna sig som en världsmästare. ”Hundarna vill vi ha vältränade 

och förarna tränar vi till starka linjeläsare, allt för att utveckla så snabba och enkla 

vägar genom banan som möjligt”.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgwHlqBRcY7N6omYQP4rdBsBiXoYsG4qI2e7rCPubZEpSDQ/viewform?usp=sf_link
mailto:carin.nylander@ubhk.se

