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Tid   uge 27: mandag 5. juli – fredag 9. juli (onsdag 7. juli hviledag med særtilbud) 
Sted  arealerne hos DcH Kolding, Eliassensvej 118, 6000 Kolding 
Instruktører: Ina Himle, Norge (www.inahimle.no) 

 Thorsten Tiemann, Tyskland ((6) Thorsten Tiemann | Facebook) 
 Ann-Britt Holmegaard Gravlund-Krat (www.dong-agility.dk) 
 Med disse 3 instruktører skulle der være noget at lære for alle 

hundestørrelser og deres mennesker 
Kursusledelse Agilityinstruktørgruppen hos DcH Kolding. 

Kontakt  Jørn Elsberg – 23613158 – post@agilitysyd.dk & Anne Rise – 21793268 – anne@rise.dk 

Deltagere:  Agility-hundeførere med nogen konkurrence-erfaring og med 

interesse for at lære nye handlings- og træningsmetoder Max. 30 deltagere – fordeles på 6 hold efter størrelse/erfaring. Kurset 
gennemføres med min. 20 deltagere. 
 
Hver hund/hundefører får hver dag mulighed for 2 x 2 timers intensiv og direkte træning + muligheden for at lære ved at overvære 
andres træning. 

 
Fredag 9. juli vil der være mulighed for at teste hvad man har lært, hos alle 3 instruktører. 
Holdfordeling og sendes til tilmeldte deltagere midt i juni måned. 
 

Unghundedag Onsdag 7/7 tilbydes et dagskursus for store hvalpe/unghunde som fortræning. Max. 12 hunde. Særskilt invitation 

udsendes.  

Aftenprogram: Tirsdag aften foredrag ved Michael Jørgensen fra Hundekælderen (hundekaelderen.dk) om hundens fysiologi, 

mentalitet – og behandling af kroppen og især musklerne. Hver aften mulighed for videocoaching og andet socialt samvær. 

Ekstra tilbud Massage/kiropraktik for både hund og hundefører – bestilles mod særskilt betaling. 

  Fælles og individuelle lufteture i Hylkedal og omegnen 

Pris:  3700 kr. pr. person. Inkluderer ophold, forplejning og træning 4 dage.  

  Unghundekursus 1 dag: 1000 kr. pr. hund. 

Ledsagende ’tilskuere’ kan deltage mod betaling af forplejning (150 kr/dag.).  

Forplejning onsdag 1. juli 150 kr. pr. person 

Aftenforedrag for ikke-deltagere: 25 kr. pr. person 

 
Tilmelding/interessetilkendegivelse: Tilmelding og betaling af depositum kr. 1500 senest 25. april 2021 via linket: 

Klubmodul.dk - Nem klubadministration (dch-kolding.dk). Ved tilmelding vil deltagere blive kontaktet angående specifikationer omkring hund 
m.m. Restbetaling betales via Klubmodul senest 15. juni 2021. I tilfælde af aflysning vil indbetalte beløb blive refunderet med 
undtagelse af evt. allerede afholdte udgifter for kurset.  

Specifikt program, holdfordeling m.m. udsendes medio juni. 

Der er sørget for hjælpere til madlavning, oprydning, rengøring m.m. – så kan du bare nyde det! 

I lyset – eller snarere skyggen – af Corona-situationen bringer vi her informationer om årets agility-ugekursus i Kolding. Vi må desværre tage 
forbehold for at situationen og/eller forsamlingsrestriktionerne kan byde os at aflyse kurset. Vi håber dog at alle fortsat er motiverede for 
deltagelse – og lover jer en god uge, god mad, gode faciliteter og arealer, inspirerende instruktører – og godt humør – og fremfor alt – 
FANTASTISKE HUNDE med deres FANTASTISKE MENNESKER! Et kursus i FITNESS og VELVÆRE 

https://www.facebook.com/thorsten.tiemann
mailto:post@agilitysyd.dk
mailto:anne@rise.dk
https://dch-kolding.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=36
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Praktiske informationer om service og lokaliteter 
Kurset inkluderer fuld forplejning fra mandag morgen 5. juli og til eftermiddagsforfriskning fredag 9/7, onsdag undtaget. Mad kan 
særskilt bestilles og betales til onsdag. 
Toiletter findes i klubhuset – ekstra toiletvogne med bad vil være på pladsen fra mandag til fredag. 
Overnatning: Camping i medbragt telt, campingvogn el.lign. er tilladt på anviste pladser fra søndag 4. juli og indtil lørdag 10/7. 
Bestilles ved tilmelding. Der kan tilsluttes strøm (brug strøm med omtanke for andre). 
I nærheden af klubbens arealer er der også Vonsild Camping med luksushytter, samt Arena Syds Sportshotel. Deltagere bedes selv 

reservere plads på disse faciliteter. 
  


