Rallylydnad nybörjare
På denna kurs går vi igenom samtliga av skyltarna i nybörjarklassen. Vi kommer även jobba
med fotgående, bakdelskontroll och andra bra övningar för att få en bra grund i rallylydnad.
Ett bra sätt för att få ett bra samarbete mellan matte/husse och hund.
Hunden bör kunna sitt och ligg innan kursen.
Rallylydnad nybörjar fortsättning
På denna kurs så fortsätter vi med att träna mycket på nybörjarklassbanor Vi gör er klara för
att kunna tävla i nybörjarklass eller om ni helt enkelt bara vill lära er att klara av banor för
aktivering.
Det är bra om ni gått nybörjarkursen innan.
Rallylydnad fortsättningsklass
På den här kursen kommer vi att lära in alla fortsättningsklassens skyltar. Vi kommer även
träna på svårare banor samt träna hårdare på bakdelskontrollen och göra er klara för att kunna
starta i fortsättningsklassen om ni vill tävla. Annars är detta ett bra sätt att fortsätta stärka
bandet mellan matte/husse och hund.
Det är bra om ni gått nybörjarkursen och nybörjar fortsättning innan.
Hoopers grund
På denna kursen kommer vi att lära in samtliga av hindren i denna nya super roliga sport. Vi
kommer även pröva på lite banor och sätta en bra grund i hoopers. Detta är en rolig aktivering
för allt från ungahundar, gamla hundar och hundar som inte klarar av hopp och skarpa
svängar.
Det är bra om ni har bra grund vardagslydnad.
Hoopers fortsättning
På denna kursen kommer vi att jobba mer på att träna in hindren på distans och jobba mer på
hela banor. Vi kommer även göra er klara för att kunna tävla i hoopers startklass om intresset
finns.
Det är bra om ni har en bra grund vardagslydnad och gått hoopers grund.
Agility grund
På denna kurs kommer vi att lära in tunnlar, hopp och slalom. Vi kommer även träna mycket
på start och stopp, kontaktfält och allt som behövs för en bra grund i agility. Vi kommer att
avsluta med kortare bana. Detta är ett superkul sätt att bygga en bra relation mellan
husse/matte och hund.
Det är bra om ni har bra grund vardagslydnad innan.
Agility fortsättning
På denna kursen kommer vi att fortsätta jobba på hoppklassens hinder. Vi kommer träna
mycket på banor och olika kombinationer. Vi kommer även träna på byten och liknande för
att smidigt visa hunden vägen på bästa sätt.

Det är bra om ni har bra grund vardagslydnad och gått agility grund innan.

