Inbjudan till

Rallylydnadskurs både
nybörjare och fortsättningsklass!
Antal deltagare:

Max 6 stycken

Kursstart:

måndagen den 14 mars kl. 18.00

Kurstillfällen:

14, 21, 28 mars och 4, 11 och 18 april

Tid:

18.00 – 20.15

Plats:

Mariestads brukshundklubb.

Senaste anmälan:

28 februari 2022

Kursledare:

Kristin Wendel instruktör och domare i rallylydnad

Kurspris:

1100: - för vuxen deltagare. 850: - för ungdom. I priset ingår fika.
Medlemskap i Mariestads Brukshundklubb krävs.
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)

Kursens innehåll:
Rallylydnad är en hundsport och träningsform som bygger på glädje och samarbete!
När man tävlar går man en bana med skyltar som talar om vad du och hunden skall göra.
Vi går igenom hur momenten skall utföras i både nybörjarklass och fortsättningsklass.
Första gången är det mycket teori men sen är vi mest ute och tränar upp fokus och positioner och går
kortare banor.
Fördel är om du kan lite om rallylydnad innan kursen – se tex på Youtube filmer på utförande:
Nybörjaklass: https://www.youtube.com/watch?v=VfhBNiEwTfw
Fortsättningsklass: https://www.youtube.com/watch?v=UnzQ0G1ISas
Hunden bör vara över 6 månader och skall ha gått valpkurs/unghundskurs. Kursen passar även den
äldre hunden. För att få tävla måste hunden sen vara 10 månader.

Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt för att få gå kurs på Mariestads brukshundklubb
För dig som är ny medlem:
För att gå kurs krävs att man är medlem i Svenska Brukshundklubben. Medlemsavgiften är 550 kronor
(400: - kr är en central avgift till SBK, 25: - går till Skaraborgs distriktet och resterade 125: - går till
Mariestads BHK) Är du under 25 år kan du om du vill istället bli medlem i Svensk Hundungdom,
www.shu.se Detta gör du själv på deras hemsida. Där markerar du Mariestads Brukshundklubb,
MBHK, som verksamhetsklubb.
Information om familje- eller delbetalande medlemskap hittar du på vår hemsida:
www.mbhk.se/medlemsskap

