
 

 
 

 

 

 

 

 

Pris 

900:- 

 

Datum 

8 december kl. 10-13 

14 januari kl. 19-21 

11 februari kl. 19-21 

17 mars kl. 19-21 

 

Antal platser 

Det finns 10 platser.  

Det kan låta mycket men denna 

träning tar väldigt mycket på hundarna och de orkar 

inte så mycket som man tror. Övningarna bygger på att  

hunden ska lyckas så ofta som möjligt, och det kan vara  

svårt om man är trött. Vi satsar på kvalité och inte  

kvantitet. 

Ni behöver själva vara 

aktiva åhörare när ni inte tränar så att ni får med er så 

mycket tips och idéer som möjligt. 

 

Utrustning 

Matta 

Belöningsmaskin 

Massor med godis, både till maskin och hand 

Leksak, om hunden gillar det 

Bumps 

Något att sätta fast matta och bumps med 

Kamera 

Planka/balansnerfart 

Hel balansbom 

Lösa hinderstöd 

 

Alla sakerna (utom de tre sista) behöver ni ha med er 

redan första tillfället. I Facebookgruppen kommer det 

att finnas info om vilket material man kan använda. 

 

 

 

 

Om metoden 

Metoden vi kommer att använda upplevs 

rolig och enkel av både förare och 

hundar. 

Metoden fokuserar inte på att räkna steg 

eller hålla koll på bakbensseparationen 

utan fokus ligger på att hunden ska få 

hjälp att själv lösa hur den får till ett bra 

kontakfält. 

Övningarna kommer att läggas upp så att 

hunden får så mycket positiv förstärkning 

som möjligt. 

 

Träningen innehåller tre grundelement: 

Mattan – där tränar vi teknik och 

precision utan krav på fart 

Plankan – där vi tränar teknik och 

precision under mer realistiska 

förhållanden, fortfarande utan krav på 

fart 

Balansbom – där vi träna fart och 

precision 

 

Mycket av träningen går att sköta hemma 

även om man inte har stor trädgård eller 

ingen trädgård alls 

 

 

 

 

 

Anmälan 

Anmälan via länken på hemsidan 

(www.aktivagility.wixsite.com/aktivagility) 

Först till kvarn 

 

Betalning 

Faktura 

Återbetalning sker endast mot uppvisande av 

veterinär- eller läkarintyg 

 

Kontakt 

Gällande kursen:  

aktivagility@gmail.com 

 

Gällande betalning:  

info@bialitthundcenter.se 
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