
 

 

 

Sveriges Hundungdom inbjuder till utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Datum digitala utbildningsträffar:                                                                                  

2 oktober kl. 13.00-16.15                                                                                                  

9 oktober kl. 13.00-16.15                                                                                                

16 oktober kl. 13.00-16.15                                                                                              

27 november kl. 09.00-12.15                                                                                          

18 december kl. 09.00-12.15                                                                                    

Fysisk helg 3 december kl. 09.00-16.00 och 4 december kl. 09.00-14.00 på 

Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 

Avslutande digital träff: 18 december kl. 09.00-12.15 

OBS! Obligatorisk närvaro på alla träffar för att bli godkänd! 

Plats: De digitala träffarna kommer ske via Teams och du kan sitta var du vill, så 

länge du inte blir störd och har en bra uppkoppling vid en datorskärm. 

Lärare: Angelica Eklund. Du kan läsa mer om Angelica på hennes hemsida 

acania.se 
 

Information: Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 6 och 25 år och 

medlem i Sveriges Hundungdom och som har alla förkunskapskraven. 

Avgift: 1500 kr för dig som är medlem i Sveriges Hundungdom och aktiv på en 

lokal Hundungdomsklubb eller i Hundungdomsdistrikt. OBS! Resor eller ev 

övernattning bekostas av deltagarna. 
 

Övrigt: Ca en vecka innan kommer mer information om utbildningen att mejlas 

ut till din e-post. Ev. återbud meddelas kansliet så snart som möjligt, så att 

reserver kan beredas plats! 

 
Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol och drogfria  

och genomförs i samarbete med:   

                    

 

 

 

 

Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla i 

anmälan HÄR.  

 

Avgiften betalas sedan in till 

Sveriges Hundungdoms  

BG 5961-3893, märk 

betalningen med ditt namn 

och A1. 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift är oss 

tillhanda. 

 

Anmälan är bindande, vilket 

innebär att anmälningsavgift 

enbart återbetalas mot 

uppvisande av läkarintyg. 

Detta ska vara kansliet 

tillhanda senast 10 dagar 

efter utbildningens start.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten att 

prioritera enligt följande: 

- giltigt medlemskap vid tiden 

för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift var oss 

tillhanda 

 

 

 

Sista anmälnings-  

och betalningsdag:  
 

2022-09-11 
 

      Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 
 

 
 

Missa inte chansen  

att bli  

agilityinstruktör! 
 
 

 

  

Förkunskapskrav:  
 

Tävlat minst officiell klass 1 

 

Tränat hund från nybörjare 

till start i klass 1 

 

Varit hjälpinstruktör vid 

agilitykurs med minst sex 

kurstillfällen 

 

Vara rekommenderad av 

agilityperson (kan t ex vara 

tävlande, domare eller 

tävlingsledare inom agility) 

 

https://munkagard.regionhalland.se/om-oss/bokning-av-hundhallen/
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