Workshops våren 2019
Nu i vår kommer vi att köra en favorit i
repris - 8 workshops med olika
teman. En perfekt möjlighet att få träna
på det du och din hund behöver, få
tips av alla våra olika instruktörer eller
bara ha roligt tillsammans med din
hund. På alla träffarna utom
banträningarna kommer
svårighetsgraderna
anpassas efter de anmälda ekipagen. Du
kan själv välja om du endast vill
vara med på något enstaka tillfälle eller
anmäla dig till alla så det blir som
en hel kurs. Mer info om vad som
kommer att kunna erbjudas på varje
träff
finner du nedan.
Kunskapskrav:
För att få deltaga krävs att du och din hund gått minst nybörjarkurs och fortsättningskurs
el-ler har motsvarande kunskaper. Givetvis måste du vara medlem i Trelleborgs
brukshundklubb.
Du kan själv välja hur många tillfällen du vill vara med på.

Det kostar 200 kr per tillfälle eller 1290 kr för alla 8 tillfällen. Pengarna ska betalas in
tillklubbens bankgiro 5572-1088 när nu får bekräftelse på att ni kommit med detta får ni
senast den 27 mars
Anmälan:
Anmälan sker via formulär på Trelleborgs Brukshundklubbs hemsida.
Kontaktperson vid frågor eller förhinder:
Sarah Smith mobil nr: 0709–453656
mail: agility@trelleborgsbrukshundklubb.se
Schema:
1. Onsdagen 3 april kl. 19-21
Fart och motivation
Instruktörer: Sarah Smith, Veronica Nilsson
Vi tränar på övningar där både du och hunden får trycka på och bara ha roligt. Tränar
framåtskick samt diskuterar och provar olika belöningar. Vad kan få just din hund att
tycka att agility är ännu roligare?
2. Söndagen 7 april kl. 10-12
Kontaktfält
Instruktörer: Camilla Sandberg, Hanna Persson
Vi tränar på övningar med balansbom, A-hinder och gunga. Diskuterar vad ni kan
göra för att förbättra era kontaktfält samt att det ges möjlighet att träna på ett specifikt
hinder som ni har problem med. Instruktörer som har erfarenhet av att lära in både
running och 2+2
3. Tisdagen 9 april kl. 18-20
Blindbyten, Framförbyten och Bakombyten

Instruktörer: Lotta Mårtensson, Marion Persson
Vi tränar på fartfyllda övningar med massor av blindbyten, framförbyten och bakombyten. Blindbyte är det byte som ofta är allra bäst att använda för att bibehålla farten hos både hund och förare.
Får tips på vad man ska tänka på när man använder blindbyten samt träna på er timing. Vi
diskuterar vilket byte som är bäst att använda i olika situationer. Ni får tips om hur ni kan
förbättra era byten för att göra det tydligt och enkelt för hunden. En chans att utveckla er
handling.
4. Tisdagen 16 april kl. 19-21
Avancerade byten
Instruktörer: Camilla Sandberg, Hanna Persson
Vi tränar på övningar där ni får testa några av de nya och lite svårare bytena – jaakko,
wrap, tysk, dubbelt blindbyte. Vad betyder allt detta egentligen allt detta och när kan
man ha användning för det?
5. Tisdagen 23 april kl. 19-21
Slalom
Instruktörer: Philip Åkerblom, Patricia Saksholm, Björn Hedin
En chans för er som har hundar som ännu inte behärskar slalom att få tips om hur ni
ska jobba vidare. Om era hundar redan kan slalom kommer ni att få jobba vidare med
svåra slalomingångar, fart och motivation i slalom samt byten före och efter slalom.
Ta chansen och arbeta med en av de svåraste sakerna på en agilitybana!
6. Söndagen 28 april kl. 10-12
Tunnlar i massor.
Instruktörer: Veronica Nilsson, Marion Persson
Tunnelmotivation, tunnlar under klätterhinder samt svåra/dolda tunnelingångar.
7. Tisdagen 7 maj kl. 18-20
Banträning agilityklass
Instruktörer: Lotta Mårtensson, Sarah Smith
Vi bygger upp en eller två agilitybanor med nivå beroende på anmälda deltagare, går
gemensambanvandring och diskuterar olika handlingsalternativ. Sen får ni köra banan och prova
olika alternativ för att se vad som passar er bäst.
8. Tisdagen 14 maj kl. 18-20
Banträning hoppklass
Instruktörer: Johanna Frid, Pia Wärja
Vi jobbar på samma sätt som vid banträning agility, enda skillnaden är att vi denna
gång bygger upp en eller två hoppbanor.

