
VAS har i år fornøjelsen af at indbyde til agilitykursus med  

Morten Juhl Hansen lørdag d. 4/12 og søndag d. 5/12 hos SAGC Ringsted 

Kurset er åbent for alle, hunden skal dog kunne alle forhindringer. Medlemmer af VAS/BCK har fortrinsret til 

pladserne og får rabat på kurset. Man er medlem af VAS, hvis man træner agility/Hoopers hos os       

TILMELDING: På mail til Susanne Therkildsen, sth@youmail.dk senest 20. november, husk at oplyse BCK 

medlemsnr., hvis du er medlem, men ikke træner/er træner hos VAS. 

Tilmelding er bindende – vi tager dog forbehold for aflysninger pga. sygdom, vejret og evt. pandemier.  

Betaling: Skal ske senest 1. december på VAS’s konto: regnr. 2112 kontonr. 8970221671. 

For BCK/VAS medlemmer koster kurset 850 kr, for alle andre 950 kr 

Vi håber, at I er fleksible mht. dag/tid, så vi kan sammensætte hold af hunde, der skal springe på samme 

højde for at udnytte tiden optimalt. Vi ved dog allerede på nuværende tidspunkt, at der bliver en gruppe om 

søndagen, der springer på mellemhøjde. 

Faciliteterne hos SAGC byder på gode tilkørselsforhold, dagligvarebutikker tæt på, masser af 

parkeringspladser, opvarmet hunderum til hundebure, opvarmet køkken med vinduer/dør til hallen, 

køleskab samt mikroovn, 2 toiletter og mulighed for at have varme i hallen. Til gengæld kræves brug af rene 

sko ved færdsel i hallen og tæver i løbetid skal bære bukser. Forhindringerne er hovedsagelig fra Galican 

(herunder soft A) samt Jenny Damm tunneller, kort tunnel dog af almindelig skridsikker type. Gulvbelægning 

er Agility Matting, som hundene står godt fast på.  

Hallen åbner hver morgen kl. 8.00 – banen skulle gerne være bygget dagen før. 

LØRDAG  Fører/hund SØNDAG  Fører/hund 

8.15-10.15 undervisning Susanne/Minthe 8.15-10.15 undervisning Charlotte/Villa 

10.15-10.30 kaffepause Sanne/Vipp 10.15-10.30 kaffepause Dorthe/Ida 

10.30-12.30 undervisning  10.30-12.30 undervisning Eva/Dali 

12.30-12.45 afrunding  12.30-12.45 afrunding Kirsten/Penny 

12.45-13.15 frokost 

13.15-15.15 undervisning Poul Lerche 13.15-15.15 undervisning HC/Bilbo 

15.15-15.30 kaffepause Dorthe K.  15.15-15.30 kaffepause Sine/? (ml) 

15.30.17.30 undervisning Eva/Ipa 15.30.17.30 undervisning Pernille/Iris 

17.30-17.45 afrunding  17.30-17.45 afrunding  
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