
 

Afholder Agility seminar med 

Isabelle Orenius Emanuelsson & Jouni Orenius, Sverige 

Dato: mandag den 2. september og tirsdag den 3. september 2019 

Sted: Hylholtvej 9, Rørholt, 9330 Dronninglund. 

 

 

 

 

 

 

We do Agility with speed, timing, precision and passion 

 

ISABELLE:  
 

Mandag 2/9: Kl. 9.00 - 13.00  
 

eller 
 

Tirsdag 3/09: Kl. 14.00 - 18.00 
 

Kan motivere både unge og erfarne 
hunde  

 
6 hunde pr. hold  

 

 

JOUNI: 
 

Mandag 2/9:  Kl. 14.00 - 18.00  
 

eller 
 

Tirsdag 3/9: Kl. 9.00 - 13.00 
 

Erfarne hunde, der kan løbe hele baner 
 

6 hunde pr. hold 
    

 
Indhold: 

Vi fokuserer på hundens basis færdigheder, 
verbale kommandoer, basis handling, 
kriterier, sjov og leg. Vi fokuserer også 

meget på hvornår, hvor og hvordan vi giver 
informationen til hundene. 

 
Indhold: 

Serpentiner, Threadles, S-linjer, verbale dreje 
kommandoer, løbefelter og ikke mindst hvad du  
har brug for hjælp til. Ved tilmelding oplys, 
hvilken klasse du løber i. 

 

Sprog: Svensk og engelsk 

 



Om Isabelle: 

Træning bygger på kærlighed og respekt. Isabelle mener det er vigtigt, vi husker, at den tid, du bruger med din hund 
er en del af din succes. 

Isabelle fik sin første hund, da hun var 9 år og hun har lige siden trænet og konkurreret i Agility på elite niveau. Med 
Zindi blev Isabelle den yngste nogensinde til at vinde det Nordiske Mesterskab. Zindi og Isabelle repræsenterede 
Sverige på det svenske landshold mellem 2003-2008.  

Isabelle har tre hunde, Noa, Border Collie, Finn, Border Collie og Prem, Border Collie. Med Noa repræsenterede 
Isabelle Sverige ved Verdensmesterskabet i Østrig i 2009, Frankrig i 2011 og i 2012 Tjekkiske Republik. Ved World 
Agility Open 2012 vandt de en 5. plads. Isabelle vandt årets Agilityhund 2014, 2015 og 2016 for mellem hunde. 
Isabelle vandt hold guld til World Agility Open i 2017. Border Collien Prem er yngste hund i flokken, og sammen har 
de allerede skabt flotte resultater.  

Isabelle er et fantastisk team med Noa, Finn og Prem, både på og uden for banen. Målet er selvfølgelig at vinde guld 
ved Verdensmesterskabet. 

Om Jouni: 

Jouni er fra Finland. Jouni arbejder fuldtid med Agility og afholder seminarer og driver en Agility arena i Syd Sverige 
med Isabelle. Jouni begyndte at konkurrere i Agility i 2005 og har gennem sin karriere deltaget i FCI 
Verdensmesterskab 7 gange og er blevet placeret som 3. bedste i den individuelle konkurrence i Helsinki 2008 og 
igen i Bologna i 2015. Jouni konkurrerer med sin Border Collie tæve Neela. Neela er allerede en veteran, når det 
kommer til internationale konkurrencer. Neelas bedste placeringer er 3 individuelle guldmedaljer fra World Agility 
Open, en individuel bronze from FCI AWC 2015 så vel som en 4. plads ved European Open 2017. Ved 
Verdensmesterskabet i 2018 vandt de sølv for hold. 

Jouni konkurrerer også med Leia. Leia vandt sin billet til Crufts i England efter hun vandt en international finale til KCI 
festival, hvor hun løb mod nogle af verdens hurtigste hunde. 

I træningen fokuserer Jouni på individuelle færdigheder hos både hund og handler, og de individuelle løsninger der 

kræves for at løse opgaverne på de tekniske og hurtige baner.  

Jouni søger hele tiden nye veje for at forbedre såvel egne handlings færdigheder som hundens forhindrings 

færdigheder. 

Siden 2005 har Isabelle og Jouni undervist over hele verden, såsom Columbia, Australien, Spanien, USA og Italien. 

De har hjulpet Agility handlere og deres hunde med at udvikle og nå deres fulde potentiale. 

Pris:  Seminar med Isabelle, mandag eller tirsdag:   700 Kr. inkl. moms. pr. deltager 

Pris:  Seminar med Jouni, mandag eller tirsdag:      700 Kr. inkl. moms. pr. deltager 

 

Tilmelding til Heidi Valbjørn på 24 91 34 22. Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.   

Telefontid: Hverdage: kl.16.00-20.00. Weekend: kl.14.00-16.00. Du er først tilmeldt, når du har betalt. 

Af respekt for instruktørerne accepterer du samtidig at blive i det tidsrum, du er tilmeldt.  

Inkluderet i prisen er frugt og kaffe/te.  

  

Jeg glæder mig til at se dig og din hund  

til et fantastisk Agility seminar. 

 

Kh Heidi Valbjørn Coaching 


