
VÄLKOMMEN TILL RALLYLYDNAD!  

  

DAGAR & TIDER 
 

SÖNDAGAR  

18,30–20,00 

13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 

10/11 I 17/11  

 

Vi håller alltid till på AMNIS HUNDHUS,  

om inget annat blir bestämt  

under kursen. 

 

ANMÄLAN 
 

Anmälan görs via det formulär  

som finns på vår hemsida.  
 

Kursavgiften á 1495kr görs i samband 

med anmälan till bg nr 308-7624. 
Ange ditt för- & efternamn + Rally 13/10 

 

 

OBS! Anmälan är bindande! 

INSTRUKTÖREN 
 

Er instruktör under kursen kommer att vara Angelica Lindström.   

Jag är driver eget som tapetserare till vardags och inom hund lär jag ut rallylydnad och agility.  

Jag har alltid älskat djur och naturligtvis önskat mig en hund sedan jag var liten. Drömmen slog 

igenom 2012! Idag har jag två staffordshirebullterrier-tikar; Azzka & Gnizta. Förutom rallylydnad 

och agility håller vi på med drag, lydnad, spår, flirtpole, springpole och utställning.  

Jag arbetar med positiv inlärning. Mitt mål är att med ett öppet sinne, positivitet och glädje 

skapa ett starkt band mellan hund och ägare. Det speglar min personlighet då jag är väldigt 

social och glad, dessutom är jag en problemlösare och älskar utmaningar! 

 

LITE ATT TÄNKA PÅ 
 

Vi rekommenderar att era hundar är fullvaccinerade då de går på kurs. För att vara fullvaccinerad bör hunden 

ha fått DHPPi minst vart 4e år (senast vid 1 års ålder) samt vaccin mot kennelhosta (KC eller Pi) varje år 

däremellan. 
 

Tyvärr kan vi inte ta emot löptikar under kursen, men om er hund börjar löpa under kursens gång är ni varmt 

välkomna att gå kvar utan hund för att lära er övningarna och träna själva hemma. 
 

Under inlärningsfasen är det viktigt att hunden är motiverad att utföra önskat beteende. Ta därför ALLTID med 

mycket gott godis och leksaker till er hund! 
 

Ha oömma kläder och vanligt koppel till hunden (EJ rullkoppel!) och vanligt halsband/sele utan strypeffekt. 
 

Se till att er hund har fått kissa och gjort ifrån sig ordentligt innan träningen börjar. 

Kontakta oss vid frågor: kurser@amnishundhus.se 

 


