
 HÄRNÖSAND BRUKSHUNDSKLUBB 

KURS DUKTIG HUND 
Nytt program  med hänvisning till sjukfrånvaro 

  

Kurs 1 
  
Söndag 9 
februari 
 kl. 15-17 

 Information om kursen och föreningen,   Vi går igenom avsnittet: Valpavsnitt= leka, 
lära, vila och samt koppel träning 
Vi tränar under kursen på att leka-vila-lära samt koppleträning 
  
Läxa till nästa träff: 
 Lyssna på Vardagslydnadsavsnittet: Hälsa fint, titta på mig, impulskontroll 
 Lyssna på  Valpavsnitt; Koppel träning 
 Lyssna på Valpavsnitt: sitt, ligg, stå 

Yngre medlemmar får lyssna med sina föräldrar. Skriv ner de frågor som du får när du 
lyssnar och ser på avsnitten.  

Kurs 2 
  
Söndag   19 
april  
 kl. 15-17 

Diskussion om veckans läxa vilka frågor och svårigheter som framkommit. 
  
Lyssna på avsnittet och diskutera innehållet;  intro-avsnittet= komma igång med 
aktivering, valpavsnittet = sysselsätt din valp, valptips, ensamhetsträning 
Träning i grupper: koppelträning, sitt, ligg, stå ( de av er som kommit längre gäller 
momenten med störning och längre avstånd) 
  
Träning till nästa träff: 

 Aktiveringsavsnittet:   välj valfri aktivering och börja lära in det. Uppvisning på 
nästa träff 

 Aktiveringsavsnittet:  kul på promenaden 
 Valpavsnitt; Hämta och lämna  

Yngre medlemmar får lyssna med sina föräldrar. Skriv ner de frågor som du får när 
du lyssnar och ser på avsnitten.  

Kurs 3 
  
Söndag 3 maj  
Kl- 15-17 

Lyssna på avsnittet: överaktivtet hos hund, gå förbi hundar,  
  
Träning till nästa träff: 
 Vardagslydnads avsnittet: Gå fint i kollen, inkallning, 
 Fortsätt med aktiverings avsnittet:  din valda aktivering, alternativ välj en ny 

Yngre medlemmar får lyssna med sina föräldrar. Skriv ner de frågor som du får 
när du lyssnar och ser på avsnitten.  

Kurs  4 
  
Söndag  17 
maj 
Kl.15-17 
Avslut 

 Lyssna på avsnittet: Lösträning, stanna och stanna kvar  
  
Träning till nästa tillfälle: 
 Vardagslydnads avsnittet: Inte skälla vid dörren, gå fint i koppel 
 Yngre medlemmar får lyssna med sina föräldrar. Skriv ner de frågor som du får 

när du lyssnar och ser på avsnitten.  
 Diplom utdelning 
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