
Ängelholms BK hälsar Er Välkomna på Valp/grundkurs! 
 

Under kursens gång kommer vi för det mesta att vara på klubben, både ute och inne i klubbstugan. 
Vi kommer att träna i olika miljöer.   
Var beredd på både praktiska och teoretiska lektioner 
 
Kursen innehåller bl.a. 

ü hundens	  sinnen,	  utvecklingsperioder,	  friskvård	  	  	  	  
ü Inkallning,	  gå	  fint	  i	  koppel,	  sitt,	  ligg	  
ü samarbete,	  relationer	  och	  belöningsträning	  	  
ü miljöträning,	  spår,	  aktiveringstips	  
ü Kommunikation,	  hundens	  signaler,	  inlärning	  
Kursstart Torsdagen den 27/10 kl 19,00!   
6 tillfällen vardagkvällar och en Söndag halvdag 4 h. 
Viktigt att du eller en familjemedlem kan vara med vid första tillfället! Ta med hunden redan till 
kurstart och ta med hundens vaccinationsintyg. Tänk på att hålla lite avstånd och släpp inte fram 
din hund till andra hundar. Om möjligt låt din hund sitta kvar i bilen en stund vid första tillfället - 
vi samlas i klubbstugan för teorilektion först. 

 
Till kursen skall ni ha med er följande: 
* Vanligt koppel och halsband 
* Handduk att torka hunden med, även ngt som hunden kan ligga på. 
* Gott mjukt godis i små bitar som din hund uppskattar, t.ex. korvbitar.  
* Leksaker, t.ex. bollar, kampleksaker mm 
* Kläder/skor för träning både ute och inne.  
* Gott humör, öppet sinne och glöm inte hunden!  
 
Kom	  gärna	  i	  god	  tid	  med	  välrastad	  hund.	  	  
	  
Din	  instruktör	  heter	  Henrik	  Marklund.	  Tel:	  010-‐2222090	  e-‐post:	  info@brukshunden.nu	  	  Kontakta	  Henrik	  
om	  ni	  har	  frågor	  om	  kursinnehåll	  mm,	  gärna	  via	  e-‐post.	  Hör	  alltid	  av	  dig	  om	  du	  inte	  kan	  komma.	  	  
Hjälpinstruktör:	  Sofia	  Bengtsson,	  0736-‐452283	  
	  
Kursavift:	  1100:-‐	  som	  betalas	  in	  innan	  kursstart	  på	  bg:	  5463-‐8846.	  Du	  måste	  vara	  medlem	  för	  att	  gå	  kurs	  
hos	  oss	  och	  det	  blir	  du	  genom	  att	  gå	  in	  på	  hemsidan	  under	  flik	  Kontakt/medlemskap	  och	  följer	  vad	  där	  
står.	  

27/10,	  19:00-‐	  21:00	  klubben	  
3/11,	  19:00-‐21:00	  klubben	  
13/11,	  09:00-‐13:00,	  spår,	  samling	  på	  klubben	  
17/11	  19:00-‐21:00	  klubben	  
8/12	  19:00-‐21:00	  klubben	  
22/12	  19:00-‐21:00	  klubben,	  avslutning	  


