
 

Välkommen på  

AGILITYHELG 

Antal deltagare: 10 deltagare uppdelade på två grupper 

Hundens ålder: Nybörjargrupp: från 6 månader  

Fortsättningsgrupp: minst 10 månader 

Kursstart:  5-6 juni 

Grupp och Tid:  Grupp 1 (5 ekipage – nybörjare) tränar lördag kl. 9-12 och söndag kl. 13-16.  
Grupp 2 (5 ekipage – fortsättning upp till klass 2) tränar lördag kl. 13-16 och 

söndag kl. 9-12.  

Plats:   Mariestads brukshundklubb 

Senaste anmälan: 21 maj 

Kursledare: Nina Lönnborn 
 
Kursens innehåll: Nybörjargruppen är öppen för dig som är nyfiken på agility och vill 

komma igång med din hund. Vi kommer att ha fokus på grundträning, 
samarbete och glädje. Ni kommer att få lära er hur man lär in och tränar 
på några hinder och kombinationer. 
Fortsättningsgruppen: Här utgår Nina från ekipaget - hur långt var och 
en har kommit. Vi kommer även lägga en del tid på att finslipa 
grunderna, då en stabil grund ger fart och hinderförståelse. Balansbom 
och A-hinder kommer inte vara med denna helg. 
 

Presentation  
av kursledaren: Mariestads brukshundklubb har bjudit in Nina Lönnborn till att hålla en 

fartfyllt och intressant agilityhelg. Nina bor i Skåne med sin familj och 
deras två hundar, en borderterrier och en sheltie. Hon har tränat och 
tävlat agility till och från sedan 1998. Nina är van att ha kurs, är utbildad 
agility- och SBK instruktör. Hon tränar och tävlar själv agility och 
rallylydnad.   ”När jag har kurser så har jag alltid fokus på ekipaget som 
helhet, att vara steget före och att ingenting är omöjligt!” 

 
Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt för att få gå kurs på Mariestads brukshundklubb! 
  
Kurspris:  1100:- deltagare för medlemmar i Mariestads Brukshundklubb 

1250:- för icke medlemmar 
 
OBS: Anmälan är bindande och faktura på kursavgift skickas ut av Studiefrämjandet. 
Medlemskapet ska du lösa samtidigt som du anmäler dig (om du inte redan är medlem) 

 

Vi följer de riktlinjer som finns angående smittspridning, är utomhus, i små grupper och 

håller avstånd! Medtag egen fika. 
 


