GRUNNKURS I AGILITY DRAMMENS BRUKSHUNDKLUBB
Drammens brukshundklubb holder våren 2017 grunnkurs i agility på tirsdager kl 18.00-20.00, med
oppstart tirsdag 9. mai. Kurset går over seks tirsdager med siste kurskveld 13. juni.
Dette er primært for alle som har gått intro.kurs i agility før eller for førere med noe
agilityerfaring, men det kan også passe for de som har trent andre ting med hunden sin og har god
kontakt med hunden. Instruktør er Frøydis Løken m/hjelpere.
I år planlegger vi altså ikke å holde intro.kurs selv, men vi anbefaler gjerne andre slike kurs.
Et intro kurs vi anbefaler er med Camilla Knudsen hos Bingen agility siste helgen i april, se
https://www.facebook.com/events/285089495243775/
Hvor:
Kurset avholdes på Ytterkollen idrettsplass, Nedre Eiker.
Veibeskrivelse fra Drammen: Ved rundkjøringen ved Landfallbrua, følg Drammensveien/Øvre
Eikervei mot Mjøndalen. Etter 5 km kommer man til en 70 sone, ta deretter første vei ned til høyre
til grusbanen.
Husk å ta med:
Til hund: Bur, godbiter/godbitskål (f.eks et lokk), leker, bånd/sele, vann. Hunden må være luftet
før kursstart.
Til deg selv: Klær etter været, noe å sitte på og noe å skrive på og med.
Vaksinasjonskort for hunden + kvittering for betalt kurs første kurskveld.
Påmelding og betaling:
Påmelding: Påmelding så fort som mulig og senest innen betalingsfristen (se nedenfor). Påmelding
er bindende, og deltakeravgift vil ikke bli refundert dersom du dessverre må melde forfall. De som
melder på først, vil bli prioritet. Vi tar forbehold om avlysning ved få påmeldte.
Ved påmelding må vi ha følgende opplysninger: Navn, adresse, tlf og epostadresse til fører i tillegg
til rase og fødselsdato på hunden. Skriv også gjerne noe om hunden og din hundeerfaring.
Pris: 2200,-.
Kurset må betales innen 04.05.2017 til DBHK agility kontonr. 2220 19 54014. Dersom betaling ikke
er registrert innen denne dato, vil plassen kunne bli tilbudt andre.
Spørsmål og påmelding til Vibecke på vvstenseth@yahoo.no eller mobil 969 08 767.

