
Introduktionskurs i freestyle (heldag)

Datum: 17 augusti 2019 kl. 10.00 – 17.00
Plats: Tassa INN, Lenhovda
Kursledare: Linda Jönsson
Antal platser: 8 st med hund + 8 st åskådarplatser (utan hund)
Kostnad: SmÖKK-medlem betalar 500 kr med hund och 250 kr för åskådarplats medan icke-
medlem betalar 600 kr resp. 300 kr. Lunch ingår.
Sista anmälningsdag: 20 juni 2019

Freestyle är en härlig hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram 
till musik. Att träna freestyle ska vara roligt både för hunden och för dig som förare, dessutom både
ger och kräver det gott samarbete liksom god kontakt mellan er. 

Nu erbjuder vi en heldagskurs med Linda Jönsson från Lindas Hunderi (lindashunderi.se). Under 
kursen får du lära dig grunderna i freestyle under en dag. Det finns inga förkunskapskrav men det är
bra om din hund är van vid att få belöningar och kan umgås (eller åtminstone se) andra hundar utan 
att bli arg. Du kan även välja att delta utan hund.

Linda har tränat och tävlat aktivt med bearded collie sedan år 1990. Hon är utbildad tävlingsledare 
och håller kurser i freestyle, heelwork to music, lydnad och rallylydnad samt driver en inomhushall 
utanför Sölvesborg. Hon har stor pedagogisk erfarenhet efter att ha arbetat som lärare i över femton 
år på gymnasie- och folkhögskolenivå och för henne är det viktigt att möta individen på dess nivå 
och individanpassa träningen. A och O i all Lindas hundträningsfilosofi är att träning ska vara roligt 
både för hund och förare. Är det inte roligt, då blir resultatet inte det önskvärda och 
träningsmotivationen går ned.

Anmäl dig via mejl till utb@smokk.se med namn och medlemsnr. i SmÖKK. Meddela även 
eventuella matallergier i samband med det. När din anmälan har bekräftats betalar du in avgiften på 
BG 736-4839. Välkommen!
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