
AGILITY
Nybörjarkurs för hundar över 1 år

KURSINFO
Fokus under kursen är glädje i
träningen och samarbetet mellan
hund och förare. Vi kommer att
introducera alla hinder, bygga enkla
banor som utvecklas under kursens
gång och avsluta med en liten
tävling.

Info om oss instruktörer:

Vi är 2 glada tjejer på 19 och 15 år.
Vi tränar agility aktivt och har även
varit aktiva i tävlingsvärlden.
Lina har Dvärgschnauzer som hon
tränar och tävlar med, goda
kunskaper inom agility, bygga banor
och att hjälpa alla hundar på bästa
sätt.
Julia har pudel och chihuahua som
hon tränar med och har A1
utbildning.
Vi ser framemot att träffa er :)

KONTAKT
MOBIL:
0738443843

HEMSIDA:
www.hoorbk.se

EMAIL:
Julia.hakansson@consensum.se

PRAKTISK INFORMATION

Kurstillfällen: onsdagar fr.o.m 28/4- 2/6
Starttid: 18:30 - 20:00
Antal gånger: 6
Plats: Höör BK
Antal deltagare: 6
Instruktör: Julia Håkansson och Lina Bonder
Anmälan: julia.hakansson@consensum.se
Pris: 750kr
Betalningsinfo: BG 292-0569 ange “Agility+namn”
Medlemskap: 550 kr (helmedlem) eller 150 kr (delmedlem).
Alla som går kurs med hunden måste vara medlem av försäkringsskäl.
Din anmälan är först giltig när kurs- och medlemsavgift (om du inte
redan är medlem) är betald. På vår hemsida finner du mer information
om hur du blir medlem: http://www.hoorbk.se/bli-medlem/.
Sista betalningsdag: 2021/04/21

KRAV FÖR KURSEN

Alla hundar över 1 år är välkomna. Kraven är att hunden är vaccinerad
enligt SKKs anvisningar. Läs mer här.
Även krav att hunden kan vara lös utan att vara utåtagerande, komma
på inkallning och kan sitt stanna kvar.

COVID-19 INFO

Vi har gott om utrymme både på parkering och träningsplanen. Corona
är dock fortfarande en realitet i vår vardag och uppmanar vi alla som
är i riskgrupp och inte vaccinerade mot Covid19 att tänka till en extra
gång innan ni väljer att anmäla till kurs.

Alla kurser kommer att pågå enbart utomhus, även fika och evt. teori.

I dessa tider tillåter vi bara 1 person per hund på våra kurser. Detta för
att kunna följa FHMs rekommendationer om att samlas max 8
personer.


