
 

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNINGEN  

”Att lyckas på tävling” med Towa Lindh! 

Med sina Hollänska herdehundar har Towa haft stora framgångar i både bruks, lydnad 

och IPO. 2013 blev hon för tredje året Svensk mästare i skydd. Towa visar hela tiden upp 

hundar som verkligen kan prestera när det gäller. Hur hon tänker och gör  

kommer du att få en inblick i genom föreläsningen! 

”Det finns flera tusen sätt och metoder att träna hund på. Jag ska i denna föreläsning 

försöka förmedla till er mitt sätt att se på hundträning. Själv använder jag mig av fler 

sätt och metoder i min egen träning, men har ett grundtänk som bygger mycket på att få 

en hund som är trygg och säker på sina uppgifter och känner igen mig i de tävlingssitua-

tioner som vi kommer stå inför. 

-Varför fungerar det så bra när jag tränar, men inte på tävling? -Hur ska jag få min hund 

att vara mer ”med mig” på tävlingsplan? Ja, det är några frågor jag hoppas ni ska få 

svar på under den här dagen!” 

Här kan du se Towa i action: http://www.youtube.com/watch?v=YzhpKsd7dF0 

Tid: Fredagen den 28/2 kl: ca 18:30 – ca 20:30, exakt tid meddelas senare  

Plats: Emmaboda BK i Eriksmåla. 

Föreläsningen inkl. en lättare måltid kostar 250:- 

 

FÖRELÄSNINGEN och observatörsplats!  

Då Towa kommer att hålla kurs helgen 1-2/3, kan man även gå med som  

observatör en eller båda dagarna för att få ännu mer av Towas tänk efter att man  

lyssnat på hennes föreläsning. 

Föreläsningen + observatör lördag 1/3 ELLER söndag 2/3 inkl. lättare måltid på 

fredagen samt fika och lunch på kursdagen kostar 500:- 

Föreläsningen + observatör lördag 1/3 OCH söndag 2/3 inkl. lättare måltid på 

fredagen samt fika och lunch på kursdagarna kostar 1000:- 

Anmälan görs till Ulrika Adolfsson ulrika_adolfsson@yahoo.se senast 15/2 och  

då ska även avgiften vara betald till BG 5696-8944.  

Begränsat antal platser—först till kavrnen gäller! 

Alla SBK-medlemmar är VÄLKOMNA! 

 


