HANDLINGSKURS I AGILITY FÖR
Enya Habel 31/5-2018
Enya har tävlat agiliy sedan 2011 och har sedan dess tävlat 6 SM tillsammans med
sin Jack Russell Sydney. Sydney blev även årets agilityhund förra året. Enya har
även tävlat framgångsrikt tillsammans med sheltien Party, de har hunnit tävla 1 SM,
vunnit Dania cup och Sheltie VM
Som instruktör är hon peppig men framförallt väldigt noggrann, med fullt fokus på att
utveckla både hund och förare, något som har visat sig genom de uppskattade
kurserna hon haft runtom i Sverige och även i övriga norden.
Innehåll: Vi kikar på olika handlingstekniker, snabbaste vägval och försöker
maximera just dig och din hund som ekipage.
Förkunskapskrav: Kursen kommer vara öppen för alla oavsett nivå så ta chansen!
Passar alla; från dig som har ambitioner att tävla till dig som redan tävlar klass 1-3.
Vid stort intresse kommer platserna att lottas. Grupperna kommer att delas in efter
kunskap/erfarenhet. I första hand tilldelas kursplatserna de som tävlar för UBHK.
Information:
Plats: Umeå brukshundklubb, utomhus på Ön.
Instruktör: Enya Habel.
Tid: Förmiddagsgruppen kl. 8-11.30 och eftermiddagsgruppen12.30-16
Antal deltagare: 12 platser fördelat på fm och em.
Vi erbjuder även åhörarplatser (plats utan hund).
Vill man gå som åhörare det pass man inte deltar med hund så är det helt ok.
Kostnad: 800 kr (lättare fika ingår, medtag egen lunch)
Åhörarplats: 200 kr (lättare fika ingår, medtag egen lunch)
Anmälan på ubhk.se. Sista anmälningsdag 6/5 2018. När du skickar in ansökan tackar du
ja till att UBHK/Agility hanterar dina personuppgifter. Vi sparar dessa under 2018 och
överlämnar information om dig till studiefrämjandet.
Betalning sker till Umeå BHKs pg. 16 41 52-1 efter att du fått bekräftelse av kursplats dock
senast 27/5. Märk betalningen med ”ditt namn” + ”Enya Habel”.
Din hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka. Är hunden vaccinerad för första gången måste vaccinationen
vara minst fjorton dagar gammal. Strikt hundägaransvar gäller. Löptikar tillåts.

Vid frågor – hör av dig till Victoria: vix_22@hotmail.com

Ta chansen till en utvecklande
stund för Dig och Din hund!

