
För två pass (lördag + söndag) 1300 kronor  

Ett pass (lördag eller söndag) 750 kronor  

Åhörarplats 150 kronor/dag. 

 

Kurs för Fanny Gott 
Agilitysektorn i Borås BK bjuder in till en helg fylld med agility, lärdomar, hundar och skoj 
tillsammans med instruktören Fanny Gott.  

”Fanny Gott brinner för hundträning och hundsport och har ägnat många år åt att lära sig 
och utveckla effektiva, roliga och framgångsrika metoder som passar alla raser. När hon inte 
tränar eller undervisar tävlar hon i agility, lydnad och vallning. I dagsläget tävlat hon agility 
på hög nivå med sina tre Border Collies, men har också tränat och tävlat med terrier, spaniel 
och stående fågelhund” (Klickerförlaget). På Fannys egna hemsida (klickerklok.se) kan man 
läsa om hur viktig hon anser vidareutbildning vara och hur hon varje år går flera kurser för 
att utveckla sig som hundtränare och instruktör. Vidare reflekterar Fanny om fördelen med 
att både träna många olika grenar och vad hon lärt sig av att jobba med många olika raser. 
Fanny driver tillsammans med Johannes Bjaaland Agilitypodden.  

Var: Borås BK, Maskingatan 3. 

När: lördagen den 25 april och söndagen den 26 april. Dagarna kommer att delas upp i två 
pass enlig nedan med 6 deltagare/pass.  

Pass 1: lördag kl. 10-13, klass 2 & 3  

Pass 2: lördag kl. 14-17, grundträning/klass 1 

Pass 3: söndag kl. 10-13, klass 2 & 3  

Pass 4: söndag kl. 14-17, grundträning/klass 1. 

Priser:  

 

 

Då det är få platser kan man endast anmäla en hund, anmälan med två hundar får ske i mån 
av plats.  

Anmälan: öppnar den 8 mars kl. 10 och görs till agility@borasbk.se, ange vilka pass ni är 
intresserade av och skriv en liten kort presentation av dig och din hund (namn, ras och nivå). 
Anmälan är endast öppen för medlemmar i Borås BK.   

Betalning: görs till klubbens postgiro 29 05 06-5 eller swisha 123 170 29 68, märk 
betalningen med agility och Fanny Gott. Sista dag för betalning är 11 april kl. 18, har vi inte 
fått in betalningen då går platsen vidare. Får man förhinder ansvarar man själv för att sälja 
platsen vidare, detta gäller inte om man kan visa upp ett veterinärintyg.  

Vid frågor kontakta agilitysektorn på agility@borasbk.se. Vi ser fram emot en rolig helg 
tillsammans!  

VÄLKOMMNA!  


