KURS med Frida Wallèn
STED:
Østfold (Fredrikstad / Sarpsborg)
Teori Fredag: Fredrikstad
Brukshundklubb
DATO
Fredag 6. april ca. 18-20 (demo)
Lørdag 7. april kl. 9-17
søndag 8. april kl. 9-17

PRIS:
Medlem: kr. 2500 / (2800)
Observatør: kr. 300,- / (400)
Demokveld: kr. 200,Betalingsfrist: 7. mars
Konto 1503.19.80337.
OVERNATTING:
Inngår ikke.
Forslag til steder i nærheten: Utne
camping, Fredrikstad Camping, Scandic Hotel Sarpsborg.

DELTAGERE:
Medlemmer av raseklubben (HGN/RHH) blir prioritert ved påmelding før 3. mars
Kurset er åpen for alle raser.

OPPLEGG:
Teori: Frida kommer til å vise med Amen (hennes hund) hvordan man kan trene
skydd (c-arbeid) uten figurant, og vil vise en del øvelser som man har stor nytte av
også dersom man ikke trener skydd (c-arbeid).
Lørdag og søndag vil kurset bli tilpasset hver enkelt ekvipasje, og du bestemmer
selv hva du ønsker å fokusere på. Du kan derfor ha en urutinert unghund, eller en
erfaren konkurransehund.
Frida har lang erfaring som instruktør, og er ekstremt dyktig til å finne gode
løsninger!

OM FRIDA
Frida er etter vår mening en av de absolutt beste instruktører, og er ekstremt
populær i Sverige. Hennes kalender fylles opp i rekordfart – så vi er veldig glade for
at hun har sagt ja til å komme til oss!
Etter å ha arbeidet som instruktør på heltid i 19 år og konkurrert på høyt nivå i
flere ulike sporter over mange år, ja det gjør at hun VET hva som skal til, og kan
hjelpe oss å ta tak i det som er viktig! Hun besitter en kunnskap som få kan måle
seg med!
Frida har igjennom mange år konkurrert på mesterskapsnivå i lydighet, mondioring,
svensk skydd og IPO (IGP). Hun har en rekke pallplasseringer, inkludert gull, i
Svensk Skydd og SM gull i IPO (IGP) (senest 2018).

Spørsmål? Kontakt
Anne-Gry: udda@live.com /
Elin: eahagen@online.no

DEMO / TEORI MED FRIDA WALLÉN
TEORI-Kveld:
Kan man trene skydds (C-arbeid) uten figurant?
NB. Du vil ha nytte av foredraget / demoen selv om du ikke trener C arbeid!
På teorikvelden kommer Frida til å vise praktisk med sin Malinois, Amen. Vi får ett
innblikk i hvordan Frida planlegger treningen sin, bygger opp øvelsene og hva hun
mener er viktig å tenke på! Frida er opptatt av så vel detaljer som helhet, og ikke
minst samarbeid.
Teorikvelden er Powerpoint fri – og basert på praktisk trening!
Det er også mulig å delta som observatør på kurset som foregår lørdag og søndag.
Prioritering etter «førstemann til mølla prinsippet» - begrenset antall plasser.
DATO /STED:
Fredag 6. april 2019 kl. 18.00
Fredrikstad Brukshundklubb, Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
PÅMELDING teorikveld:
Teorikveld: Vippse 554349 eller betale inn til konto 15031980337 (merk
innbetalingen med ditt navn).
Observatørplass: Bruk påmeldingsskjemaet (begrenset antall plasser)
http://hollenderklubben.com/klubb/pamelding/

PRISER:
Temakveld: kr.200,- (samme pris medlemmer/ikke medlemmer)
Observatør inkludert temakveld (medlemmer): kr. 300,Observatør inkludert temakveld (ikke medlemmer): kr. 400,-

Om FRIDA:
Frida Wallèn er en av Sverige sine mest fremgangsrike hundetrenere og
instruktører. Hun har arbeidet som instruktør på heltid i 19 år, og hun har
konkurrert på høyt nivå over flere år – i ulike sporter! Hun er nøyaktig og
gjennomtenkt i sin trening – noe som resulterte i at hun og Amen ble svensk mester
i IPO i 2018, og plassert nr. 6 i FCI VM IPO.

