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NYE KURSER/HOLD PÅ VEJ:

VELKOMMEN SEKTION TRÆNING

ONLINE KURSUS - HUNDENSLINJER
Handling teknik kursus:
Her får du muligheden for at lære teknik-
kerne helt fra begyndelsen. Hvor vi 
starter ved indlæring til at kunne prak-
tisere det selv. Der vil være et kursus 
pr. teknik - på den måde kan du selv  
kombinere hvilken teknikker du helst vil 
lære fra begyndelsen. Labturn, German, 
Wrap, Twist, Blind Cross, False Turn, 
Forced Front Cross, Frontcross, Human 
Arrow, Tandem Turn, V-set, Backlab. Flick, 
Flip, German & Jaakko Turn, Whisky Cross 
mf.  Læs mere om dette kursus her: LINK

Sommerhold 2017
Ja det ville da være dejligt hvis sommeren 
stod for døren, det er desværre ikke tilfæl-
de. Der bliver opstart at sommerhold fra 
maj. Læs mere omkring dette her: LINK

Står du lige og mangler lidt inspiration til weekendens træning, kan jeg anbefale nedenstående 
sektion. Der er mange handling muligheder på de få spring.
Her er et par af  mulighederne: LINK
Kunne du tænke dig at få feedback på din sektion træning eller bare et baneforløb er dette også 
muligt. Du kan læse mere om det her: LINK

Kurset henvender sig til alle som gerne vil lære lidt mere omkring hundens linjer når i skal løbe 
agility. At kende til hundens linjer kan hjælpe handleren til at stille sig i rigtig position på agility 
banen så hunden hurtigt ved hvilken vej den skal - samt at forudse kritiske punkter hvor evt. 
misforståelser kan opstå i samarbejdet mellem hund og handler. At kunne se hundenslinjer og 
gøre brug af  disse - vil gøre at løbe agility bliver endnu nemmere. Læs mere om dette kursus 
her:  LINK

I forbindelse med min nye hjemmeside 
fandt jeg ud af  at det var muligt at sende 
en form for nyhedsbrev ud. Selvfølgelig 
skal der være nogle modtagere ellers giv-
er det jo ikke helt mening. 
Det er så her  du kommer ind i billedet 
- hvis du gerne vil modtage dette nyheds-
brev er det eneste du skal gøre at tilmelde 
dig på hjemmesiden: TRYK HER
Du er velkommen til at dele med andre. 
Nyhedsbrevet kommer til at indeholde   
nyheder omkring kurser, træning og 
hvad der lige sker inden for agility.  
Måske det kan være noget for dig. Du 
kan  selvfølgelig altid afmelde dig igen. 

Med venlig hilsen
Channie

Når din bedste ven selv må bestemme

http://channie6.wixsite.com/lazi/handling-teknik-kursus
http://channie6.wixsite.com/lazi/kopi-af-undervisning
https://youtu.be/iIc6j980Npg
http://channie6.wixsite.com/lazi/kopi-af-sommerhold-2017
http://channie6.wixsite.com/lazi/online-kursus
http://channie6.wixsite.com/lazi/nyhed-tilmelding

