Maximera uthållighet
inför tävling
En föreläsning hur man lägger upp träningen
och gör hunden mer uthållig.
GAME ON PUPPY!!!
Torsdag kväll:
Föreläsning med inriktning hur
Jessica från Game on
man får hunden riktigt uthållig,
puppy kommer och
hur jag håller energin hos
håller en föreläsning om
hunden uppe, hur jag jobbar
uthållighet hos hunden.
med balans och fokus i
tävlingsprogrammet. .
Hennes filosofi är att
När:
hundträning ska vara
rolig och lekfull. Hon har
Torsdagen 11/10 kl.19,00
tävlat i Lydnads SM 2014
inkl. kaffe, the, saft och kaka.
o 2015 med sin bc Riva.
Var: Åstorps Brukshundklubb.
Hon har även kelpien
Pris:
Inka och mallen Frö. Läs
Föreläsning 400:-

Föreläsning+ heldag (8ekipage
med hund) 1950:-

mer om Jessica på:
www.gameonpuppy.se

Föreläsning + åhörare 700:-

Anmälan/frågor: Mimmi Elving: kurser.astorpsbk@hotmail.se
Vid anmälan ange: Namn, adress, personr, e-post, tel, vilken kurs /
föreläsning och hundens namn, ras och ålder.
Vid anmälan får du ett referensnummer som du skall ange vid betalning.
Betalning sker därefter till: Bankgiro: 728-7238
Anmälan är bindande och reg först när betalningen är gjord. Återbetalas
tillbaka vid uppvisande av läkarintyg el vet intyg senast 3veckor innan
eller ifall vi får in en reserv.

Maximera uthållighet
inför tävling
En heldag där vi koncentrerar oss på hur
man lägger upp träningen och gör hunden
mer uthållig.
GAME ON PUPPY!!!
Fredagen 12/10 kl. 9,00-16,00

(1h lunch, medtag egen lunch)
inkl. kaffe, the, saft och kaka.
Var: Åstorps Brukshundklubb.
Praktisk träning- Där vi
koncentrerar oss på hur man
får hunden mer uthållig och
hur man lägger upp träningen
och hur man jobbar med
balans och fokus i
tävlingsprogrammet.
Pris:

Jessica från Game on
puppy kommer och håller
en heldagsträning om
uthållighet hos hunden.
Hennes filosofi är att
hundträning ska vara rolig
och lekfull. Hon har tävlat
i Lydnads SM 2014 o 2015
med sin bc Riva. Hon har
även kelpien Inka och
mallen Frö. Läs mer om
Jessica på:
www.gameonpuppy.se

Föreläsning + heldag
(8 ekipage med hund) 1950:Föreläsning och Åhörare:
700kr

Anmälan/frågor: Mimmi Elving: kurser.astorpsbk@hotmail.se
Vid anmälan ange: Namn, adress, personr, e-post, tel, vilken kurs /
föreläsning och hundens namn, ras och ålder.
Vid anmälan får du ett referensnummer som du skall ange vid betalning.
Betalning sker därefter till: Bankgiro: 728-7238 Anmälan är bindande och reg
först när betalningen är gjord. Återbetalas tillbaka vid uppvisande av
läkarintyg el vet intyg senast 3veckor innan eller ifall vi får in en reserv.

