
Ridhusträ ning ägility 2013 

Det har varit en fantastisk sommar i år, men nu är det ändå dags att förbereda sig för 

vintern. Även detta år kommer det att finnas möjlighet att träna agility på söndagarna i 

ridhuset på Staby gård. 

Detta år har vi tre timmar till vårt förfogande varje söndag mellan 13-16, så ett rullande 

schema kommer att utformas baserat på hur många som vill vara med. Vår ambition att alla 

som vill vara med och uppfyller kriterierna ska få vara det, även om tiden är knapp. Detta 

kan innebära att det inte blir någon träning varje vecka, men det vet vi inte i dagsläget utan 

först när deltagare och schema är utformat. 

Priset för att hyra ridhuset är 250 kr plus moms/timme, som delas lika på deltagarna. 

Summan för att träna går alltså i dagsläget inte heller att fastställa, fler som tränar ger 

billigare pris per person. Förra året låg summan på ungefär 100 kr per deltagare och tillfälle. 

För att få vara med på ridhusträningen är kraven:  

- Att man måste ha hjälpt till med något på klubben under året, och har man inte gjort 

det finns det en chans att ordna detta då klubben anordnar en städdag den 19:e 

oktober. 

- Att man ska ha gått en fortsättningskurs i agility, eller ha motsvarande kunskaper, 

och ha en hund som kan arbeta under störning av andra hundar, då vi kommer ha 

flera lösa hundar samtidigt i ridhuset.  

- Att anmälan till träning gäller för ETT ekipage, och vill man träna med flera hundar får 

man dela upp den tid man har till förfogande på de olika hundarna, och kan alltså 

inte boka/betala mer tid för fler hundar. 

Intresseanmälan för att vara med på ridhusträningen ska ske senast 20:e oktober till 

liselottehallden@hotmail.com där man anger vilket datum man under året hjälpt till på 

klubben och vilken nivå det är på ekipaget. Ni kommer då att få ett svarsmejl med en 

doodle-länk där ni fyller i under vilka perioder ni är intresserade att träna. Period 1 gäller 

från det att planerna inte håller och fram till nyår (med uppehåll för jul- och nyårsfirande) 

och period 2 gäller från januari tom mars, med förhoppning om förlängning ifall planerna 

inte är redo att tränas på. 

Vid frågor är ni varmt välkomna att ringa eller mejla Lise-Lotte. 

Väl mött 

Arbetsgruppen i Agility via Lise-Lotte Halldén 

Tele: 0730 24 17 13 

mailto:liselottehallden@hotmail.com

