
 

Fagersta brukshundklubb bjuder tillsammans med Katarina 
Strömberg in er alla till en rolig, lärorik och utvecklande 
Sommarvecka med rallylydnad och 
specialsök/nosework! 
               När? 
Må 24 juli - fre 28 juli 
               Var? 
På Fagersta brukshundklubb. Se länkar: 
www.fagerstabk.com 
https://www.facebook.com/groups/146748538696398/ 
               Hur? 

Anmälan är bindande och görs till katarina.eva.stromberg@gmail.com 
Kostnad? 

För två dagar rallylydnad 600 kr, för fyra dagar 1200 kr 
För två dagar specialsök/nosework 250 kr, för fyra dagar 500 kr. 
När du har anmält dig via mejl ovan får du betalningsanvisningar och när betalningen 
kommit in är du garanterad en plats. (Såvida det inte blir för få anmälningar så vi måste 
ställa in kursen.)  

Program 
Måndag 24 juli och tisdag 25 juli: 
9.00-12.00 Nybörjar-och fortsättningsklass rallylydnad 
13.00- 16.00 Avancerad-och mästarklass rallylydnad 
18.00-19.30 Specialsök/nosework nybörjare 
Onsdag 26 juli och torsdag 27 juli 
9.00-12.00 Nybörjar-och fortsättningsklass rallylydnad 
13.00- 16.00 Avancerad-och mästarklarklass rallylydnad 
18.00-19.30 Specialsök/nosework fortsättning, med rumssök och behållarsök 
Fredag 28 juli  
 Lekfull träningstävling gemensam för alla klasser i rallylydnad 
Samling kl 10.00 för nybörjarklass. Nästa klass startar så fort tidigare klass är avslutad och 
bana är byggd.  

Vem är Katarina Strömberg? 
Hon är en alldeles utmärkt instruktör som kan få dig som är nybörjare i rallylydnad att lära 
dig grunderna snabbt och kan få dig som jobbar mot ett championat eller siktar mot SM att få 
till det där lilla extra för att nå målen. Katarina tävlar själv rally i mästarklass. Hon har varit 
aktiv inom sporten ända sen rallylydnaden tog sina första stapplande steg och varit domare 
på ett oändlig antal tävlingar.Hon dömde SM i rallylydnad 2016 och är överdomare på SM i 
år. Hon har höga visioner för varje ekipage och ger tydliga anvisningar hur vi ska kunna 
utveckla oss, så ta vara på tillfället! Katarina är även utbildad specialsöksinstruktör och 
tycker det är lika roligt som rallylydnad:-) 
 
Mer information om boende mm, kommer när du anmält dig eller ställt frågor i mail. 
Varmt välkommen!  
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