Ödeshögs Kennelklubb
HUNDKURSER
Våren 2021
OBS! Anmälan görs via formulär på klubbens hemsida: www.odeshogskennelklubb.se
Betalning görs när du fått besked om plats på kursen.
Kontakta gärna respektive ledare vid frågor om kurserna.
Kursavgiften betalas till bg. 5463–9752 eller swish 123 658 18 88, ange namn, mailadress och kurs.
För kurserna krävs medlemskap i klubben: 150:- enskild eller 200:- för familj på samma adress.
Info om hur du blir medlem och formulär finns på hemsidan.
Hundar som går kurs hos oss ska ha fullgod vaccination enligt riktlinjer från SKK
Våra aktiviteter är Corona-säkrade: vi är utomhus, håller avstånd, har begränsat antal deltagare samt
följer gällande riktlinjer!

Osäker på vilken kurs som passar bäst? Hör av dig så hjälper vi till så det blir rätt!

Valp, 8 tillfällen, start onsdag 31/3

FULLBOKAD

Vi går igenom grunderna som uppfostran och förståelse för hunden så att ni får en bra start tillsammans. Vi
tränar på grundläggande saker som inkallning, belöningar, kontakt, passivitet, gå fint i koppel och hantering.
För vem: Valpar på ca 3–9 månader som inte gått kurs innan
Tid:
Onsdagar kl 18.00-20.15, start 31/3
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift
Instruktör: Lisa Fracke, 0705 - 23 33 42 eller lisafracke@hotmail.com

Valp, 8 tillfällen, start tisdag 27/4 NY
Vi går igenom grunderna som uppfostran och förståelse för hunden så att ni får en
bra start tillsammans. Vi tränar på grundläggande saker som inkallning, belöningar,
kontakt, passivitet, gå fint i koppel och hantering.
Vi varvar praktik med teoripass där vi pratar om hundens signaler och
kommunikation, olika raser, hundens hälsa och olika typer av inlärning mm.
För vem: Valpar på ca 3–9 månader som inte gått kurs innan
Tid:
Tisdagar kl 18.00-20.15, start 27/4
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift
Instruktör: Anna Renstad Harrius, 0705 - 48 60 59 eller anna@renstad.se

Slyngel/Nybörjare, 8 tillfällen, start torsdag 25/3 (FULLT) och söndag
28/3 NY!
Har din söta lilla valp har blivit ett tonårsmonster som är trotsigt och olydigt och varken hör, ser eller verka bry
sig om dig längre? Då är detta kursen för er! Vi jobbar med att stärka er relation och kontakt, koppelträning,
följsamhet, stadga, passivitet så att din hund lyssnar på dig trots en massa spännande saker runt omkring.
För vem: Hundar på ca 8–18 månader och hundar som inte gått kurs tidigare
Tid:
Torsdagar kl 18.00-20.15, start 25/3 eller Söndagar kl 09.30-11.45, start 28/3
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift
Instruktör: Paula Sparf, 070 - 39 44 695 eller paulasparf@gmail.com

Vardagslydnad - aktivering, 6 tillfällen, start måndag 15/3
För dig som gått kurs innan och nu vill fortsätta träna tillsammans med andra och med ökade störningar. De
viktiga vardagsövningarna ligger i fokus, såsom inkallning, passivitet, fungerande promenader och den roliga
aktiveringen, som alla hundar behöver och mår bra av.
För vem: För dig som vill fortsätta träna och aktivera din hund.
Tid:
Måndagar kl 18.00-19.30, start 15/3
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift
Instruktör: Therese Arvestrand, therese@arvestrands.se

Rallylydnad – startklar Nybörjarklass, 6 tillf, start måndag 26/4
Målet är att du ska känna dig trygg inför tävlingsstart i nybörjarklass. Vi blandar
praktik och teori, tränar på olika moment, banor, förberedelse inför tävling.
Vi filmar varandra och sista gången kör vi en träningstävling med domare.
För vem: Bra om du har kännedom om de olika skyltarna i startklass
Tid:
Måndagar kl. 18.00-20.15, start 26/4
Kostnad: 700:- plus medlemsavgift
Instruktör: Bitta Johansson, 070 - 317 36 62 eller bitta61@telia.com

Spår - nybörjare, 4 tillfällen, start söndag 14/3
Att spåra är en bra aktivering som alla hundar uppskattar.
Vi går igenom grunderna med både teori och praktik.
För vem:
För dig som vill prova på att låta din hund spåra
Tid:
Söndagar kl 10.00-12.30, start 14/3
Kostnad:
400:- plus medlemsavgift
Instruktör: Jeanette Braender, 070 - 638 17 01 eller asta.ebba@gmail.com

Hoopers - grundkurs, 4 tillfällen, start torsdag 27/5
Detta är en fantastiskt rolig, helt ny hundsport i Sverige, som vi såklart vill att alla
ska testa!
”Hoopers är en hundsport där målet är att bemästra en hinderbana bestående av
så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och grindar utan fel.”
(källa: www.svenskahoopersklubben.se där du kan läsa mer)
Du behöver inte vara smidig eller snabb, du kan ha en ung eller äldre hund, liten
eller stor, ALLA kan helt enkelt vara med!
För vem: För dig som vill fortsätta träna och aktivera din hund på ett nytt sätt.
Tid:
Torsdagar kl 18.00-19.30, start 27/5
Kostnad: 400:- plus medlemsavgift
Instruktör: Certifierad Hoopersinstruktör Therese Arvestrand, therese@arvestrands.se

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

