Är du lika agilitybiten som vi?
I så fall har du nu chansen att få träna för en meriterad och mycket duktig
agilityförare. Huskvarna Hundklubb har äran att kunna presentera en heldag med
agilityträning för Kristina Myrefelt.
Datumet är den 26/4 och ca tider är 9-18, max åtta deltagare så först till kvarn
gäller…
Träningen riktar sig främst till dig som har tävlingsambitioner inom agility. För
att alla ska få ut så mycket som möjligt av dagen krävs det också att hunden redan
kan klara av alla hinder självständigt och att du som förare ska ha koll och klara
av de vanligaste bytena inom handlingen.
Träningen gäller endast för medlemmar i HHK. Priset för kursen är ca 460 kr.
(Priset gäller per ekipage, alltså 1 hund + 1 förare, i priset ingår också lunch samt
fika)
Är du intresserad av agility men kanske inte har någon hund att träna med eller
kanske känner att plånboken inte räcker till så finns det också möjlighet att vara
med som åskådar under hela dagen. Priset för detta är endast 200 kr.
Kristina Myrefelt har deltagit i SM i agility samt tävlat internationellt med
resultat. Hon har idag två stycken belgiska vallhundar som hon tävlar med, en i
klass 1 och en i klass 3.
Har du några frågor eller funderingar kontakta gärna Anna Johansson på
annajohansson@hotmail.se
Anmälan är bindande och sista anmälningsdagen är den 15/4.
Anmälan görs till annajohansson@hotmail.se och i anmälan vill vi ha, förarens
namn och kontaktuppgifter, hundens namn, ålder och ras samt ungefär hur långt
man kommit inom agilityn (detta för att vi kan sätta ihop ett så bra schema som
möjligt för alla) i anmälan för åskådare räcker namn och kontaktuppgifter.
Betalning kommer ske i förskott och anmälan är inte fullbordad förrän betalning
har inkommit. Mer info om det kommer mailas ut till alla anmälda så fort som
möjligt.

