Kurser Våren 2022
Valpkurs
Efter genomgången kurs ska hunden förstå ett belöningsord och en frisignal, sitt, kom och
spontant ta kontakt med sin förare. Föraren ska kunna belöna sin hund med lek och ha regler
för hur man startar och avslutar den. Föraren ska kunna hälsoundersöka sin hund.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Förkunskapskrav Inga, grundvaccinerade hundar från 4 månader och uppåt
Kursdag
Varannan måndag
Kursstart
7/3
Antal platser
8
Omfattning
7 gånger
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Maria Sjögren
Kontaktuppgifter 072 38 95 964
Ev. mailadress
miasjogren@icloud.com

Valpkurs
Efter genomgången kurs ska hunden förstå ett belöningsord och en frisignal, sitt, kom och
spontant ta kontakt med sin förare. Föraren ska kunna belöna sin hund med lek och ha regler
för hur man startar och avslutar den. Föraren ska kunna hälsoundersöka sin hund.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Förkunskapskrav Inga, grundvaccinerade hundar från 4 månader och uppåt
Kursdag
Varannan måndag kl 17-18:30
Kursstart
7/3
Antal platser
8
Omfattning
7 gånger
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Maria Sjögren
Kontaktuppgifter 072 38 95 964
Ev. mailadress
miasjogren@icloud.com

Valpkurs
Efter genomgången kurs ska hunden förstå ett belöningsord och en frisignal, sitt, kom och
spontant ta kontakt med sin förare. Föraren ska kunna belöna sin hund med lek och ha regler
för hur man startar och avslutar den. Föraren ska kunna hälsoundersöka sin hund.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Förkunskapskrav Inga, grundvaccinerade hundar från 4 månader och uppåt
Kursdag
Måndag
Kursstart
4/4 kl, 18,30-20,30
Antal platser
8
Omfattning
15 lektionstimmar
Kostnad
1200 kr.
Instruktör
Josephine Hjälteryd
Kontaktuppgifter 070 247 26 57
Ev. mailadress
boderajo@live.se

Kurs i rallylydnad Nybörjare
Är du nyfiken på rallylydnad och vill börja träna med din hund för att komma ut på
tävlingsbanan? Då är detta kursen för er!
Rallylydnad är en hundsport där alla hundar kan delta, unga som gamla.
Det är en sport där hund och förare genomför en bana med skyltar som visar olika moment
som ska utföras. Rally betyder att föraren är kartläsare åt hunden i de olika momenten och
efter kursen kan du träna vidare mot tävling. Det behövs en god kontakt mellan förare och
hund men det allra viktigaste är att man har roligt tillsammans. När man går en bana på
tävling är det tillåtet och även önskvärt att berömma och uppmuntra hunden – rallylydnad ska
vara roligt!
Efter genomgången kurs förstår föraren vad som krävs för start i rallylydnadens nybörjarklass.
Föraren har lärt sig hur man lär hunden samtliga skyltar i klassen, känner till tävlingsreglerna
och hur man anmäler till tävling.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Du kan arbeta med kopplad hund. Kursen passar dig som är sugen på att starta tävling i
rallylydnad till hösten, men inget krav.
Förkunskapskrav Valp-/grundkurs eller liknande kunskaper
Kursdag
Varannan tisdag kl 18.30-20.00
Kursstart
8 mars
Antal platser
8
Omfattning
7 tillfällen
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Sandra Tvingsell
Kontaktuppgifter 070 59 54 782
Ev. mailadress
sandra@havslatts.se

Kurs i rallylydnad Nybörjare
Kom i gång och aktivera finslipa och träna. Vi jobbar med engagemang, positioner,
belöningsplacering och target. Vi lägger grunder genom lek och belöning
Förkunskapskrav Valp/grundkurs eller liknande kunskaper
Kursdag
Onsdagar
Kursstart
16/3
Antal platser
6
Omfattning
7 gånger
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Lotta Berg
Kontaktuppgifter 073 968 68 53
Ev. mailadress
lotta.berg63@outlook.com

Kurs i rallylydnad Fortsättning
Vi kommer att gå igenom fortsättningsklassens skyltar men också lägga tid på mera
grundfärdigheter, störningsträning och jobba med hundens fokus för att lägga en bra grund för
framtida tävlingar. Du bör kunna jobba med lös hund, men inga krav. Kursen passar både dig
med tävlingsambitioner men du som vill ha en rolig aktivering för dig och din hund är lika
välkommen
Förkunskapskrav Nybörjarklassens moment
Kursdag
Varannan måndag
Kursstart
14/3
Antal platser
8
Omfattning
7 gånger
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Maria Sjögren
Kontaktuppgifter 072 38 95 964
Ev. mailadress
miasjogren@icloud.com

Freestylekurs Nybörjare
Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram
till musik. Här kan kreativiteten och fantasin flöda! Vi kommer gå igenom olika tricks, hur
Man kedjar ihop dem till ett program och får dem att passa ihop med musik. Freestyle är
glädje och samarbete mellan hund och förare
Förkunskapskrav Du ska kunna jobba med din hund lös.
Kursdag
Tisdagar
Kursstart
29/3
Antal platser
6
Omfattning
15 studietimmar
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Hannah Eklundh
Kontaktuppgifter 070 421 02 59
Ev. mailadress
eklundh.hannah@gmail.com

Fortsättningskurs
Kursen syftar till att förbereda hund och förare för kurs i rallylydnad/tävlings- lydnad/agility
nybörjarkurs/freestyle nybörjarkurs. Efter genomgången kurs ska hunden kunna sitta och
ligga kvar, komma vid inkallning, gå fint med, och utan, koppel korta sträckor. Hunden kan
hoppa över hinder på kommando.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Förkunskapskrav
Kursdag
Kursstart
Antal platser
Omfattning
Kostnad
Instruktör
Kontaktuppgifter
Ev. mailadress

Valp/grundkurs eller liknande kunskaper
Varannan måndag
7/3
8
15 studietimmar
1200 kr
Lisa Lord
072-5465158
lilor77@gmail.com

Kurs Fortsättning agility
Fortsättning på höstens nybörjarkurs. Vi börjar träna på balanshinder och fortsätter med
slalom, hopphinder och tunnlar i olika kombinationer.
Förkunskapskrav För dig som gått nybörjarkursen hösten 2021
Kursdag
12/4, 25/4, 9/5, 24/5, 8/6 kl:17:30-19:45
Kursstart
12/4
Antal platser
6
Omfattning
15 studietimmar
Kostnad
1200 kr
Instruktör
Malin Engström
Kontaktuppgifter 073-301 61 72
Ev. mailadress
malinengstrom75@outlook.com

Spårkurs Nybörjare
Vi kommer att gå igenom appellspår som är en tävlingsgren i bruks.
Kursen innehåller både spår och lydnad.
23/3 teori 18,30-19,30. Lydnadsträning 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 kl 18,30-19,30. Spårarbete
27/3, 10/4, 24/4, 22/5 kl 10,00-12,30
Förkunskapskrav Grundvaccinerade hundar Hunden ska vara minst 10 månader, ingen övre
åldersgräns

Kursdag
Kursstart
Antal platser
Omfattning
Kostnad
Instruktör
Kontaktuppgifter
Ev. mailadress

Onsdagar + Söndagar
23/3 kl 18,30
6
20 lektionstimmar
1500 kr
Ann Svensson & Josephine Hälteryd
0708 28 93 40
070 247 26 57
annsvensson01@gmail.com
boderajo@live.se

