
Inbjudan till rallylydnadskurs med Anna Larsson  
från 3 vallare. 

 

 

 

 

Lördag 26 september kl 10.00 – 17.00 Avancerad/mästare.  
Under förmiddagen jobbar vi med finslipning av moment i avancerad och mästarklass 
och på eftermiddagen blir det kombinations- och banträning med bananalys och 
feedback. Teori och praktik varvas och ni kommer träna både enskilt och i övningar där ni 
hjälper varandra.   

 
Förkunskaper: börjat träna in högerhandling och påbörjat träningen av momenten i den 
klass man är i. Max 6 ekipage. 
 

Söndag 27 september kl 10.00 – 17.00 Nybörjare/fortsättning.  
Under förmiddagen jobbar vi med finslipning av moment i nybörjare och fortsättningsklassen 
och på eftermiddagen blir det kombinations- och banträning med bananalys och feedback. 
Teori och praktik varvas och ni kommer träna både enskilt och i övningar där ni hjälper 
varandra.  

 
Förkunskaper: känna till de moment som ingår i den klass man är i och ha påbörjat träningen 
av dessa. Hunden behöver kunna träna i närheten av andra hundar. Max 6 ekipage 
  

Instruktör: Anna Larsson 

Jag driver firman 3vallare och är flitigt anlitad som instruktör och föreläsare inom flera 
områden som rör hundar och hundträning. På senare år har huvudfokus legat på att 
utveckla hundar och förare inom olika hundsporter och få dem att ha både roligt och nå 
framgångar när de tränar och tävlar. 

Jag har tävlat med flera hundar i rallylydnad och deltagit på 2 SM i sporten. Tävlat i 
många olika hundsporter bland annat heelwork to music (Europamästare -16, Nordisk 
mästare -18, Svensk mästare -17 & -18), samt tävlat i högsta klassen i freestyle, 
tävlingslydnad och vallning. " 

Vill du läsa mer om anna så kika på hennes hemsida www.3vallare.se 

 



Kostnad kurs med hund: Klubbmedlem 1300kr/dag.  

Kostnad åhörare: Klubbmedlem 400kr/dag.  

Icke medlemmar i mån av plats, anmäl intresse för att se om platser finns kvar då medlemmar har 
företräde.  
Kostnad icke medlemmar 1500kr/dag. 
Åhörare icke medlemmar: 600:- 

I anmälan vill vi ha ditt namn, adress, telefon nr, e-post, om du är medlem eller ej.  
Samt vilken/vilka dagar ni vill delta med hund eller om ni önskar åhörarplats. 

Anmälan sker senast 15 aug till mail rallylydnad@ssbk.online är bindande.  
Vid för få anmälningar så kan kursen ställas in.  

Mer praktisk information om betalning skickas i samband med att du får bekräftelse om deltagande. 
Har ni frågor kring något så skicka ett mail så svarar vi så fort vi kan. rallylydnad@ssbk.online 

Varmt välkomna!! 
 

 


