Välkomna på A2-utbildning
Datum: 10-11 mars samt 14-15 april 2018
Kurstid: 9.00-16.00
Instruktör: Christina Beskow
Arrangör: Lysekil BK
Anmälan till: a2utbildning@lysekilsbrukshundklubb.se
Anmälan till kurs skall innehålla namn, adress, telefonnummer, e-post, klubb,
rekommendation av styrelse samt övriga krav för att gå kurs.
Pris: 2800 kr (betalinfo skickas i samband med att anmälan konfirmeras)
Plats: Lysekil Brukshundklubb, Dalskogen 108, 453 41 Lysekil
Min antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 10
Krav för deltagande:
 Godkänd A1-instruktör
 Varit agilityinstruktör efter A1 för minst två agilitykurser
 Tävlat officiella tävlingar
 Dokumenterad agilityträning för agilityinstruktör eller tävlingsekipage (kurs
alternativt privat träning). Kvitto eller intyg från instruktör eller annan
dokumentation. Minst ett kurstillfälle.
 Kunskap om tävlingsregler i agility
 Rekommenderas av klubbstyrelse
Tillgång till hund för att kunna deltaga i övningarna.
Kursinnehåll
Ban- och handlingsanalys, linjer i banan
Avancerade hinderkunskaper
Avancerade handlingskunskaper
Vägvalssituationer
Konstruera och bygga agilityövningar
Analys av agilityträning
Kursavgiften täcker även förmiddags- och eftermiddagsfika.

Hemarbete
Under A2-utbildningen skall ett individuellt hemarbete göras. Hemarbetet består av att välja
något som du vill förbättra, vidareutveckla eller lära dig eller din hund. Du väljer själv vad du
vill jobba med. Några exempel kan vara att förbättra hundens slalomingångar, lära hunden
svängkommando eller att jobba på sin handling.
Det skall finnas en plan hur du skall utveckla det du har valt att arbeta med. Under arbetets
gång skall du analysera hur det går och sedan innan den 15:e april göra en utvärdering.
Arbetet behöver EJ vara avslutat och klart den 15:e april, utan du får gärna fortsätta efter
kursen, men då behöver du inte dokumentera arbetet utan det för din egen skull.
Om du känner att du inte har något att jobba på kan du även använda dig av ett annat
ekipage som du hjälper. Dock får du leta upp detta ekipage på egen hand.
Om du har ett projekt som du redan har arbetat på ett tag så kan fortsätta på det, men
formalisera det med en plan, analys och eventuellt börja filma träningen.
Det viktiga i det här hemarbetet är inte att du blir klar med projektet utan att ni analyserar
träningen.
Hemarbetet skall redovisas inför gruppen den 14:e april. Redovisningen skall vara muntlig,
samt innehålla någon typ av demonstration, antingen ute på agilityplanen eller med film.
Varje elev har 10-15 min för redovisning.
Tävling
Som du kanske vet går det att ansöka om tävling med kort varsel, det innebär att det finns
risk för tävling de två datum vi har planerat för utbildningen. Därför kommer anmälan vara
bindande i samband med betalning.
Välkomna!

