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Nybörjarkurs i agility 
  

 
 
Kursen vänder sig till dig som vill börja med agility eller kanske som hastigast har provat 
på och nu vill lägga en grund. Det blir grundträning och hinderinlärning som vi kommer att 
jobba med. Utgångspunkten är att vi arbetar tillsammans på olika stationer två och två 
samt med en hund i taget. Det kan också bli så att det ibland jobbas individuellt på olika 
moment. 
Att jobba utifrån en bra grundträning underlättar den fortsatta inlärningen av hinder. Vi 
kommer att träna och jobba med samtliga hinder som finns i agility. Vilket innebär de olika 
hopphinder som finns, tunnlar, slalom och kontaktfältshinder. 
Om du och din hund tränar mellan kurstillfällena så kommer det gå bättre och snabbare att 
nå goda framsteg och utvecklas i det samarbete som agility kräver. 
Avslut på kursen med tunnelrace och enklare bana. 
 
Kursen kommer att omfatta 8 kurstillfällen. Start på kursen blir måndagen den 6 april 
klockan 18:00. Vi kör sedan fram till ungefär 20:30 då vi avslutar kurskvällen. Därefter blir 
det kurs varje måndag fram till kursavslutningen den 25 maj. 
 
Maximalt antal deltagare är 8 stycken. 
 
En förutsättning för att delta i kursen är att föraren skall ha god kontroll på hunden och 
kunna ha den lös. Helst tillsammans med några andra hundar på planen under träning. 
 
Din hund skall naturligtvis också vara vaccinerad och intyg på detta uppvisas vid kursstart. 
 
Utöver vatten och gott mjukt godis till hunden så bör du ha en bur till hunden som den kan 
vila i mellan de olika passen och stationerna. Gärna något att täcka över buren med för att 
skapa mera lugn och ro för hunden. 
 
Kursavgiften är 800 kronor och avgiften skall vara betald senast vid kursstart. 
 
Välkommen med din anmälan till nybörjarkurs i agility! 
 
 
Har du några frågor kring kursen så kontakta kursledaren. 
 
Kursledare; Sune Zander             tfn 070 571 44 31            sunez1951@outlook.com 
 


