AGILITY - PROVA PÅ
Våra prova på tillfällen hålls under våren innan kurserna startar. Anmäl intresse till kurs
på visbyagility@hotmail.com
Under prova-på tillfällena får du en första kontakt med agilitysporten. Vi visar hur agility går till och
du får också möjlighet att prova med din egen hund.
Agility - Prova på är till för dig som är nyfiken på agility, men inte har gått agilitykurs hos oss
tidigare. Krav för deltagande: Hunden skall ha fyllt ett år. Den skall vara vaccinerad och försäkrad.

AGILITY - STEG 1
Intresseanmälningar till nästa kurs skickas till visbyagility@hotmail.com
Under kursen går vi igenom samtliga hinder och du får lära dig hur du arbetar vidare med
hinderinlärning. Vi lägger grunden för handling och byten, dvs hur du styr hunden och placerar dig
själv rätt på agilitybanan. Efter kursen är det viktigt att du fortsätter träna regelbundet på egen
hand om du sedan vill gå vidare till Agility - Steg 2.
Krav för deltagande: Hunden skall ha fyllt ett år innan kursstart. Den skall vara vaccinerad och
försäkrad. Hunden behöver kunna komma på inkallning och "stanna kvar". Den behöver också kunna
arbeta lös tillsammans med dig bland andra hundar. Förare och hund bör därför ha genomgått valpoch unghundskurs eller ha motsvarande kunskaper.
Agility - Steg 1 passar även dig som tidigare gått nybörjarkurs, men inte fortsatt träna aktivt efter
kursen utan behöver fräscha upp kunskaperna innan du och din hund är redo att gå vidare till Agility Steg 2.

AGILITY - STEG 2
Intresseanmälningar till nästa kurs skickas till visbyagility@hotmail.com
På denna kurs arbetar vi vidare med följsamhet, hindersäkerhet, fart, handling och byten. Kursen
vänder sig till dig som fortsatt träna regelbundet efter Agility Steg 1 och som vill komma vidare i din
agilityträning.
Utöver kraven för Agility - Steg 1 gäller följande för att samtliga deltagare skall få ut mesta möjliga
av kursen: Förare och hund skall ha genomgått Agility Steg 1 eller ha motsvarande kunskaper.
Ekipaget skall ha påbörjat träning på samtliga hinder samt handling och byten i enklare
kombinationer. Föraren skall ha förståelse för hur man motiverar sin hund genom belöningar.
Innan kursstart genomför ekipagen ett enklare test för att se att hund och förare är redo att gå
vidare till Steg 2.

Vi håller kurs vid tillräckligt många intresseanmälningar och efter tillgång på instruktörer.
Är du intresserad av att gå kurs? Skicka din intresseanmälan till visbyagility@hotmail.com
Läs informationen ovan om innehåll i kurserna. Där ser du också om kursstart är planerad.
Anmälan till planerade kurser görs via hemsidan. Gå till fliken Aktivitet. Gå direkt in under Kurser där hittar du anmälningsformulär. Glöm inte att ange personnummer och e-postadress. Har du inte
fått PM när det närmar sig kursstart vänligen kontakta oss så vi kan stämma av att vi har rätt epostadress till dig.
Kurserna hålls i samarbete med Studiefrämjandet.
För samtliga kurser krävs medlemskap i Visby Brukshundklubb.
Är du inte redan medlem betalar du även medlemsavgiften i samband med att du betalar
kursvagiften.

Varmt välkommen på kurs!

