
  

   Ödeshögs kennelklubb 

HUNDKURSER Våren 2020 
 

OBS! Anmälan görs på klubbens hemsida: www.odeshogskennelklubb.se 

Betalning görs när du fått besked om plats på kursen. 
Kontakta respektive ledare vid frågor om kurserna. 
Kursavgiften betalas till bg. 5463-9752 eller swish 123 658 18 88, ange ditt namn och kurs. 
För kurserna krävs medlemskap i klubben för 2020: 150:- enskild eller 200:- för familj på samma adress. 
 

Valp, 10 tillfällen, start 6/4 
Valpkurs är rolig och nyttig för hunden och dig. Valpen får social träning och vi 
går igenom grunderna för vardagslydnad, uppfostran och förståelse för valpen 
så att ni får en bra start tillsammans. Vi tränar på grundläggande saker som 
inkallning, gå i koppel, förbudsord, varsågod, sitt och ligg.  
För vem: Kursen vänder sig till valpar på ca 3-12 månader 
Kostnad: 800:- plus medlemsavgift 
Tid: Måndagar kl. 18.00-19.30 med start 6 april  
Instruktör: Lisa Fracke, 0705 - 23 33 42 eller lisafracke@hotmail.com 

 

Agility för jakthundar, 6 tillfällen, start 15/4 
Alla hundar behöver aktiveras, och detta gäller ju såklart året om, inte bara 
under jaktsäsong. Agility är perfekt för att hålla hunden i fysiskt fin form 
även när det inte är jaktsäsong och för att bibehålla kontakten och 
samarbetet även när man inte jagar tillsammans. 
Vi går igenom hindertyper, banor, enkel handling och styrning, vikten av 
uppvärmning och nedvarvning, samt styrketräning, balans och koordination 
för jakthunden. 
Förkunskaper: Inga, varken förare eller hund. Våra planer är inhägnade! 
Tid: Onsdagar kl. 18.00 med start 15 april 
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift 
Instruktör: Therese Arvestrand (jägare), 070-388 98 48 eller therese@arvestrands.se 
 

Vardagslydnad, 8 tillfällen, start 31/3 
För dig som vill träna din hund lite extra på vardagslydnaden.   
Vi går igenom moment som inkallning, hundmöten, kontakt, 
följsamhet, hantering och koppelträning.  
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift  
Tid: Tisdagar kl. 18.00-19.30 med start 31 mars 
Instruktör: Sofie Lingefors Jönsson, 072-20 66 437 eller 
sofie.lingefors@hotmail.com 

 

 
Läs mer på www.odeshogskennelklubb.se eller vår Facebook Ödeshögs Kennelklubb. 
Kontakta oss gärna på info@odeshogskennelklubb.se om du har några frågor.  
Kurserna ges i samarbete med Studiefrämjandet.      
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