Agilityinstruktörsutbildning A1

Inbjudan till agilityinstruktörsutbildning under våren 2013.
Kursen löper under två helger och hålls på Strängnäs LKK med Camilla Brundin som lärare.
Kursdatum:
Helg 1: Lördag 9 mars - söndag 10 mars
Helg 2: Lördag 13 april - söndag 14 april
Tider:
Lördag 09:00–16:00
Söndag 09:00–16:00
Plats:
Ute på klubben Strängnäs LKK och på Näsbyholms ridhus
Kursavgift:
2500: -, mat ingår i kursavgiften.
Krav för att få gå Agilityinstruktörsutbildningen - A1







Studiefrämjandets L1-utbildning eller kursledarutbildning inom SBK
Erfarenhet av att ha varit hjälpinstruktör vid agilitykurs
Erfarenhet av att ha tränat upp egen hund i agility från nybörjarnivå till klass I
Erfarenhet av eget tävlande på officiell eller inofficiell tävling
Rekommendation från styrelse eller sektor i den egna lokalklubben
Lägsta ålder för att få delta i utbildningen: 16 år

Förkunskaper för denna kurs ansvarar respektive klubb för att kursdeltagaren är behörig att delta.
I kursen ingår en omfattande hemuppgift mellan helgerna, samt slutprov efter sista helgen.
Frågor om kursen och anmälan som är ekonomiskt bindande skickas till Seija Vartiainen,
mail: t.seija@telia.com , adress Åkerby 2 645 94 Strängnäs
Sista anmälningsdag är söndagen den 10 februari, men det är först till kvarn som gäller så vänta inte
med anmälan.
Välkommen med din anmälan.
Seija Vartiainen

Utbildningen sker i samverkan med Studiefrämjandet

Anmälan
Agilityinstruktörsutbildning, steg 1, A1
Anmälan gäller A1-utbildningen som börjar den _________ (datum) i ________________________(ort).
Deltagarens namn:_______________________________________________
Adress:__________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
e-post:__________________________________________________________
Klubbtillhörighet:_________________________________________________
För att få gå A1-utbildning gäller följande:
Deltagaren ska ha:
• Genomfört SBK:s kursledarutbildning eller
Genomfört Sfr:s L1 + självstudier av ”Hunden & Lagen” (Färdigt material finns på SBK kansli) och
Organisation (Finns i Organisationspärm på SBK hemsida) eller motsvarande kunskap (dispens från CAS krävs då)
• Erfarenheter av eget tävlande vid inofficiella eller officiella tävlingar.
• Varit hjälpinstruktör vid agilitykurs.
• Själv ha tränat hund i agility från nybörjare och till klass 1.
• Lägsta ålder: ha fyllt 16 år när kursen påbörjas.
• Rekommenderad av styrelse eller sektor i den lokala klubben.
Är samtliga dessa krav uppfyllda? Ja

Nej

Det är lämpligt, men inget krav, att vara allmänlydnadsinstruktör.
Övrig information, till exempel övriga funktionärsutbildningar, kurs- och tävlingserfarenhet:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………..
Deltagarens underskrift

Ort och datum

Ovanstående deltagare rekommenderas av klubbens styrelse eller sektor till A1 utbildning

……………………………………………………………………………………………………..…
Namn (texta, gärna)

Funktion i klubben

………………………………………………………………………………………………………..
Underskrift

Ort och datum

