Hej alla valpägare!
Inga-Lill Gustavsson heter jag och ska hålla i valp kursen på Hällefors Brukshundklubb nu i höst -2017
ihop med Sara Leppänen.
Mitt telefon nummer är 0702996246 och jag svara om jag inte är upptagen annars skickar man ett
sms så ringer jag upp.
Saras telefonnummer är 0703322553.
Jag och Sara jobbar skift och därför kan vi inte ha kurs tex varje måndag utan det kommer att bli lite
olika datum. Vi tänkte att vi kan titta på datum så att vi får ihop det så att det passar alla på första
kurstillfället som är den måndag den 4/9 kl. 18.00. Ta med kalendrar så att vi kan planera.
Kursen kostar 660 kr och medlemskap beror på ålder mm.
Medlemsavgifter 2017 i Hällefors brukshundklubb.
Helbetalande: 515 kr
Ungdomsmedlem: 300 kr
För dig mellan 7-25 år. Du blir medlem i SBK och svenskhundungdom.
Familjemedlem : 135kr.
För dig som bor på samma adress som helbetalande.
Del betalande: 135kr
För dig som har brukshund och är helbetalande i rasklubb (brukshundsras) eller är helbetalande i
annan brukshundklubb.
Mer info på halleforsbrukhundklubb.se under fliken KLUBBEN och sedan MEDLEMSKAP.
Kurs avgift + medlemskap skall vara betalt när kursen startar info finns på hemsidan är det svårt att
förstå hur ni ska göra ring mig så ska jag guide er. Ta med kvitto !
Valpen skall vara vaccinerad Ta med vaccinationsintyg !
Vi kommer att gå efter boken ”Härliga valp tid” av Inga-Lill och Kurt Blixt. Ni kommer att få en lite bok
där ni kan skriva i lite om er egen hund. Det är inget tvång att köpa boken men vill ni ha den så
hjälper jag till att beställa den om ni inte gör det själva.
Ni kan anmäla er på min mai l il.riisagergustafsson@telia.com Skriv namn telefonnummer hundens
ålder kön och ras. Har ni inte möjlighet att maila ring (se tele nr längre upp ).
Det är ett begränsat antal platser så det är viktigt att anmäla sig så snabbt som möjligt.
Blir det några som inte får plats så kommer jag ev. att ha en till senare i höst.
Hoppas vi blir ett trevligt gäng med glatt humör som kommer samman .

Det ska vara roligt att ha hund!

Här nedan så ser ni kursinnehållet.

Kursplan Allmänlydnadskurs
Målgrupp:
Hundägare med valp ca 4- 8mån
Medlemskap obligatoriskt
Mål:
Lära känna sin valp och utveckla ett härligt samarbete som både hund och ägare älskar.
Omfattning: Ca 24 studietimmar varierat med teori och praktik
Kursledare: Inga-Lill Gustavsson och Sara Leppänen
Kursen bedrivs som studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet
Deltagare: 6-8 deltagare
Innehåll:
- Följa övningar för att få ett bra ”gå fint i koppel”
- Inkallning
- ordinlärning
- Regler och gränser. Inte hoppa på folk inte bita mm.
- Möte med andra hundar
- Leka med sin hund
- Sitt, Ligg .
- Apportering (lusten att komma med saker till sin ägare)
- Miljöträning
Inlärning fördjupning
- Valpen utveckling
- motivation
- associationer
- positiv förstärkning
- hitta rätt belöning och utveckling av belöningar
- kunskap av ord
Hundars individuella egenskaper

- rädsla, oro, stress, aggressivitet
- hälsa och skötsel
- kommunikation utifrån hundars individuella förutsättningar, hantering
Aktiveringsövningar
- sök
- spårarbete

Inga-Lill Gustavsson och Sara Leppänen
Hällefors Brukshundklubb

