
Välkommen till den nya freestyleinstruktörsutbildning den 
19-20 september och 7-8 november

Innehåll i utbildningen
• Allmän träningsteknik och inlärning av beteenden.
• Tricksinlärning, enkla och mer avancerade trick.
• HtM-positioner och inlärning av dessa.
• Länkning av tricks och positioner.
• Pedagogik.
• Översiktlig genomgång av reglerna.
• Bedömningskategorier i teori och praktik.
• Träning mot tävling.

Extra: Vid anmälan ansluts du direkt till kursens 
facebookgrupp och får tillgång till onlineutbildningen 
”Freestyletricks”, så tricksträningen med coachning 
startar före utbildningen. Värde 900 kr. 

Hund under utbildningen
Det är inte obligatoriskt att ha med egen hund under 
utbildningen, men det är bra om du kan ha med din 
hund. Vi kommer att göra många praktiska övningar. 

Åmåls hundhall
Vi kommer att vara i Åmåls Hundhall. Hallen är stor 
och vi kommer att coronaanpassa utbildningen. 
Vägbeskrivning och tips på boende finns på hemsi-
dan: www.anitaaxelsson.se/produkt/fsinstr/
 
För dig som gått FS-I och som planerat att gå FS-II
FS-utbildningarna steg I och II upphör och du som 
har gått FS-I och skulle vilja gå FS-II kan vara med 
på den andra helgen 7-8 november samt vara med i 
kursens facebookgruppen. Du kommer att få ta del 
av hela den nya utbildningen. 
     Det här är en övergångslösning som kommer att 
försvinna längre fram. Maila anita@anitaaxelsson.se 
om du har gått steg I och vill gå den andra helgen 
och vara med i facebookgruppen.

 
Hjärtligt välkommen på instruktörsutbildning! 

 

Två helger blir en
Freestylesporten utvecklas alldeles fantastiskt! Därför uppdaterar nu SHFK instruktörsutbildningen så 
att den matchar det senaste inom sporten. Nytt är också att utbildningen blir på två helger istället för två 
separata helger (steg 1 och steg 2) som tidigare. 

Foto: My Johansson. 

Lärare: Anita Axelsson.  
Pris: 6 900 kr, 19-20 sep + 7-8 nov, inkl trickskurs. 
        3 400 kr,  7-8 nov, inkl trickskurs (FS-I krävs)
Mer info och anmälan: www.anitaaxelsson.se 
eller skicka pm via messinger, eller skicka e-post 
till anita@anitaaaxelsson.se 


