
   

 

2-dagars agilitykurs 9-10 maj med 
Lina Dahlman 

Stenungsunds BK har äran att få bjuda in er till en tvådagars agilitykurs för den duktiga & 

ödmjuka instruktören Lina Dahlman.  

Kursen går via studiefrämjandets regi och är i huvudsak för tävlingsekipage inom agility. 

Medlemmar från Stenungsunds BK har förtur. 

Lina kommer definitivt att utmana er, men också hjälpa oss både utveckla vår handling, vår 

timing i de olika bytena och prata mycket om de vägval och linjer som finns i varje 

kombination. Lina är jätteduktig på att individanpassa träningen, men för att vi ska vara 

någorlunda jämna kunskapsmässigt delar vi in oss i 2 grupper.   

Grupp 1: klass 2–3 (Max 6 ekipage) 
Grupp 2: klass 1–2 (Max 6 ekipage) 
 
Halva dagen kör man med hund, andra halvan kan man, om man vill såklart, vara med som 
åhörare.  Det finns även möjlighet att delta som endast åhörare hela helgen. 
 
Lördag:  
Kl. 9 - 12  Agilityträning grupp 1 (klass 2–3) 
Kl. 12 - 13  Lunch 
Kl. 13 - 14:15  Föreläsning ”Fysträning för agilityföraren” grupp 1 + 2 
Kl. 14:30 - 17:30 Agilityträning grupp 2 (klass 1–2)  
 
Söndag: 
Kl. 9 - 12  Agilityträning grupp 1 (klass 2–3) 
Kl. 12 - 13:15  Lunch 
Kl. 13:30 – 16:30 Agilityträning grupp 2 (klass 1–2) 
 
  

Pris för 2 dagar fyllda med agility inkl. lunch 
 

 1500 kr, förare med hund 

 500 kr, åhörare utan hund, hela helgen 
 
Anmälan görs genom att fylla i formuläret på brukshundsklubbens hemsida.  
Välj agilitykurs – Lina Dahlman http://stenungsundsbk.se/kursanmalan/ 
 

Vid frågor kontakta Klas Telefon: 0704-472994 el klas@stenungsundsbk.se 

http://stenungsundsbk.se/kursanmalan/


   
     
     
     
     

     

 

 

Lina är utbildad agilityinstruktör, har gått ledarskapsutbildningar, läst både psykologi &  

belöningsutveckling och är dessutom licensierad träningsinstruktör och personlig tränare. Hon har 

deltagit på agility SM under ett flertal år.  

Många gillar Lina som instruktör eftersom hon är både kunnig, pedagogisk och ödmjuk samtidigt som 

hon är fantastisk på att se vad varje ekipage behöver för att utvecklas.  

 

Vi ser fram emot en rolig helg på Stenungsunds BK ihop med dig & din hund.  


