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inbjuder till en helg medinbjuder till en helg med 

ANNA LARSSONANNA LARSSON
Anna 3vallare Larsson är SBK- och Canis 
Klickerinstruktör. Hon är flitigt anlitad som instruktör 
och föreläsare. 

Hon har tävlat i flertalet olika hundsporter; landslaget
i heelwork to music (Europamästare 2016, Svensk 
mästare 2017), SM i rallylydnad samt 
championat/högsta klassen i tävlingslydnad, freestyle,
agility och vallning. 

Aktuell med boken ”Rallylydnad – Från 
grundfärdigheter till mästare” på Klickerförlaget. 
Brinner för att få folk och hundar att ha roligt när de 
tränar och tävlar! 

RALLYLYDNADSKURS
LÖRDAG 7 APRIL kl 10-17 (frukost 9.30)

TÄVLINGSLYDNADSKURS
SÖNDAG 8 APRIL kl 10-17 (frukost 9.30)

Under den här dagen får du träna både på banor, 
kombinationer och på hur du kan bli tydligare som 
förare på banan. En del av tiden är det gemensamma 
övningar upplagda utifrån deltagarnas nivåer, och en 
del av tiden har du enskild träning med instruktören 
då du väljer helt fritt vad du vill få hjälp med. Det kan 
vara momentinlärning, problemlösning eller vad du 
känner att ni har mest behov av. 

Förkunskaper: att du och hunden är lägst uppflyttade
till fortsättningsklass i rallylydnad och att den kan 
arbeta lös intill andra hundar. 

Kostnad: 750 kr med hund, max 8 deltagare. 200 kr 
för åskådare. Frukost, lunch och fika ingår.

En intensiv dag där vi arbetar både med grundträning, 
momentinlärning / finslipning av moment och 
tävlingsträning utifrån den nivån som deltagarna är på.
En del av tiden är det gemensamma övningar och en 
del av tiden har du enskild träning med instruktören 
då du kan välja helt fritt vad du vill få hjälp med. Det 
kan vara momentinlärning, problemlösning eller vad 
du känner att ni har mest behov av.

Förkunskaper: går fint att gå kursen oavsett vilken nivå
du och hunden är på i tävlingslydnaden men hunden 
måste kunna arbeta lös intill andra hundar. 

Kostnad: 750 kr med hund, max 8 deltagare. 200 kr för
åskådare. Frukost, lunch och fika ingår.

Medlemmar i Flens BK har företräde till hundplatserna vid anmälan senast 9 mars, därefter gäller först till
kvarn. Senaste anmälnings- och betalningsdagen är 30 mars. 

Betalningen sätts in på BG 855-6508. Skriv Anna L och ditt namn i meddelanderutan. 
OBS - invänta bekräftelse på att du har fått en plats innan du betalar.

Anmälningar tas endast emot via ett formulär som du kommer till om du klickar här. 
Frågor besvaras av Camilla Bermell, camillatorner@hotmail.com.
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