
Agility Tävlingshandlingskurs med Jouni och 
Isabelle Orenius Emanuelsson - UBHK

Den 2-3 juli 2018 kommer Jouni och Isabelle Orenius 
Emanuelsson till Umeå för att hålla kurs. Både Jouni och Isabelle 
har tävlat framgångsrikt inom Sverige och även internationellt 
med sina hundar. Jouni var ett av tre ekipage att få representera 
Sverige individuellt på VM 2017 tillsammans med hans border 
collie Neela. Både Jouni och Isabelle är uppväxta sedan 
barnsben med agility och idag håller de kurser hela världen över. 

Isabelle är även känd för sin Running Contacts-träning och har 
med framgång tränat flera egna hundar och andra ekipage till 
stabila resultat. I och med detta kommer du kunna använda din 
kurstid med Isabelle till just detta om du önskar. Om det är av 
intresse fyll i det i din anmälan. 

Krav för deltagande
Kursen riktar sig till tävlingsekipage, där hunden ska vara minst 18 månader och du ska ha tävlat 
tidigare. Hunden ska även vara vaccinerad och ID-märkt enligt gällande regler för tävling. Löptikar 
tillåts på kursen. Strikt hundägaransvar gäller!

Tävlingsekipage för Umeå BHK har företräde. Om det blir fler antal anmälda än platser kommer 
lottning att ske. Om platserna inte är fyllda vid sista anmälningsdag erbjuds medlemmar från 
andra klubbar som har anmält sig plats. 

Upplägg
Kursens upplägg är två dagar med två förmiddags och två eftermiddagsgrupper med 4 ekipage per 
grupp, totalt erbjuds plats för 16 ekipage. Gruppindelning sker efter sista anmälningsdag och 
fördelas efter vilken klass ekipaget tävlar i. 

Kurstiderna kommer vara två halvdagar 4h/dag enligt: 
Grupp 1 och 2 kl 8-12 
Grupp 3 och 4 kl 13-17

Pris 
Deltagare med hund: 1600kr
Åhörare: 400kr för hela helgen eller 200kr för en heldag. Deltagare med hund deltar gratis som åhörare under 
resterande del. Det finns plats för obegränsat antal åhörare. Lättare fika ingår. Medtag egen lunch/middag.

Betalning sker till Umeå BHKs pg. 16 41 52-1 efter att du fått bekräftelse av kursplats dock senast 27/6. 
Märk betalningen med ”ditt namn” + ”Jouni och Isabelle”.

Sista anmälningsdag 15 maj 2018!  När du skickar in ansökan tackar du ja till att UBHK/Agility 
hanterar  dina personuppgifter. Vi sparar dessa under 2018 och överlämnar information om dig till 
studiefrämjandet.

För mer information kontakta Frida Westergren; epost: fridawestergren@hotmail.com Telefonnummer:
073-555 19 19 

Välkommen!
Umeå Brukshundsklubb i samverkan med Studiefrämjandet
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