
Kursus i agility og lydighed (LP og IPO) 
 

Dato: 7. og 8. oktober 2017 begge dage fra kl 9-17 med frokostpause ca. en time. 

 

Sted: Sorø Hundevenner, Kongevejen 11, 4180 Sorø 

 

Pris: 300 kr pr. modul  

Tilmeldingsfrist: først til mølle og senest onsdag 27. september 2017 

 

Underviser : Mia Nilsson fra Sverige 

             

Mia er 37 år og har siden barndommen deltaget i konkurrencer i hundesport i flere discipliner. De sidste 10 år mest i 

IPO og Agility. 

 

I dag har hun 3 hunde: 

Malinois Hekla, 10 år, er IPO3 hund og har i Agility 3 SM med bronze og 4 gange med til FMBB VM 

Malinois Katla, 5 år, er nyligt kommet i IPO3 og i Agility har hun kvalificeret sig til SM i 2 år og var i år med ved FMBB 

VM 

Border Coliie Ci, en omplaceringshund som nu er en lykkepille og i AG klasse 2 

 

Mia holder kurser hjemme og i andre klubber, og siger 

• your dog in focus 

• Forståelse og grundtræning 

• Tryghed, vilje og glæde.  

 

Der tages udgang i ekvipagens styrker og at man vover at tænke ud af boksen. 

 

Mia er pædagog, hendes erhverv er lærer på gymnasiet i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og teknik, dertil 

konstitueret rektor. 

 

Har du lyst og tid til at bruge weekenden på, at du og din hund lærer mere om agilty og/eller lydighed, kan du tilmelde 

til flemming.hansen@sloek.com. 

Du skriver om du ønsker deltagelse i lydighed og eller agility.Du er velkommen til at deltage i flere moduler samme 

dag eller begge dage.  

 

Du betaler når du har fået tilsagn om din(e) pladser på reg.nr.0573 kontonr. 4399563763 

Begge dage vil lydighed foregå om formiddagen i 2 hold af 4-6 ekvipager og agility efter middag, også 2 hold af 4-6 

ekvipager.  

 

Bedste hilsner 

 

Agilityudvalget, september 2017 

mailto:flemming.hansen@sloek.com

