
Inbjudan -  
Helgkurs i Rallylydnad

Dala Floda 27-28 juni 2020

 Gagnef-Floda BK har i år bjudit in Linda Jönsson  som kommer till oss och håller  
 helgkurs, i första hand för klubbens medlemmar, helgen 27-28 juni 2020
Upplägget: 
Avancerade och Mästar ekipage. Man önskar om man vill gå förmiddag eller eftermid-
dags pass.
Totalt pris för denna kurs (2 st ½dagar) blir SEK 1000 per ekipage för helgen ( SEK 1400 
för icke medlemmar i GFBK)
Åhörare betalar SEK 100 per ½ dag.
Linda tar max 6 ekipage per ½ dag så först till kvarn....
Anmälan mailas till : anneli_lindh@hotmail.com
 Sista anmälningsdag: 20 april 2020

Om Linda:
Linda Jönsson heter jag. Köpte min första beardis redan 1990 och har sedan dess tränat 
och tävlat aktivt med mina hundar. Mina beardisar har genom årens lopp kvalat till tre 
olika SM: agility, lydnad och rallylydnad. De har även vunnit guld på Ungdoms-SM i 
lydnad och bruks samt ett brons i agility.
Nu har jag två hundar Izzie och hennes dotter Lilly. Izzie är champion i fyra olika  
grenar: freestyle, heelwork to music, lydnad och rallylydnad. Hon har vunnit ras-SM i 
rallylydnad (och lydnad) flera gånger och kvalat till SM i både lydnad och rallylydnad.
Lilly är champion i freestyle och rallylydnad och har vunnit ras-SM i lydnad.
A och O i all min hundträningsfilosofi är att träning ska vara roligt både för hund och 
förare. Är det inte roligt, då blir resultatet inte det önskvärda och träningsmotivationen 
går ned.
I snart tjugo år har jag arbetat som legitimerad lärare. Genom mitt lärararbete har jag 
mött många deltagare med olika behov och inlärningsstilar och därmed skaffat mig en 
stor pedagogisk erfarenhet. Jag förstår vikten av att möta en deltagare på deras nivå och 
individanpassa undervisningen.
Just nu arbetar jag deltid som lärare på Önnestad Folkhögskola. Där undervisar jag i 
matematik och kemi främst på naturvetenskapligt basår.
Att anpassa träningen för varje enskilt ekipage, tycker jag är väldigt viktigt. Det finns 
inte bara en metod som passar för alla hundar och förare, utan man måste hitta en 
metod som passar just för dig och din hund.

Jag hoppas att vi ses i juni! 
Linda och Gagnef-Floda BK


