TROMSØ HUNDEKLUBB
KURSPLAN HØSTEN 2015

SPOR OG FELTSØK 								
17,24,31 AUGUST
7 SEPTEMBER
ALLE DAGER
KL 1730 - 2030

Kurset blir ute i terrenget, og det passer for nybegynnere og lettøvde. Omfatter ikke blodspor.
Max 6 deltagere med hund. Observatører er velkomne.

HVERDAGSLYDIGHETSKURS 					
OPPSTART
3 SEPTEMBER

INSTRUKTØR GERD-MAY SOLLI

Bli med på et variert og morsomt kurs i hverdagslydighet, kurset vil inneholde trening i ulike miljø, sosialisering,
gå pent i band, innkalling ogannen hverdagslydighet. Kurset passer for alle. Kurset går over 8 kurskvelder. Max
antall deltagere 8 stk. Resten av familien er velkommen til å være med som observatører (gratis).

INNFØRINGSKURS I RALLYLYDIGHET		
HELGEKURS
18-20 SEPTEMBER

INSTRUKTØR CAMILLA JENSEN WOLLVIK

Rallylydighet er en blanding mellom lydighet, freestyle og agility. Det er en spennende hundesport som
er litt mer fartsfylt enn tradisjonell konkurranselydighet. Kurset er en innføring i rally. Det kreves ingen
forkunnskaper til sporten eller lydighet generelt. Det vil bli teori og praksis fordelt på lørdag og søndag kl
10-16. Det er plass til 8 ekvipasjer og ubegrenset antall observatører (kr 550,-).

VALPEKURS									
OPPSTART
25 SEPTEMBER

INSTRUKTØR HEGE THORESEN

INSTRUKTØR HARRIETH ANDREASSEN

Kurset vil gå 1-2 ganger i uka, totalt 8 ganger. Passer for alle valper og krever ingen forkunnskaper. Det vil bli
teori første kurskveld og praksis på klubben og ute i ulike miljø ellers. Max antall deltagere 8 stk. Resten av
familien er velkommen til å være med som observatører (gratis).

KONKURRANSEKURS I RALLYLYDIGHET

INSTRUKTØRER RALLYDOMMERNE
													
HEGE OG ROGER FREDRIKSEN

OPPSTART
26 SEPTEMBER

Kurset tar for seg alle skiltene i grupper, går igjennom trekkene hva dommer ser etter og hvordan “jukse” det
til. Passer for alle som konkurrerer i rallylydighet eller planlegger å konkurrere. Kurset varer i 6 timer og koster
kr 650,-

AKTIVITETSKURS MED HUND 					
9-11 oktober

Aktivitetskurset er vårt tilbud til deg som ønsker å lære deg flere aktiviteter du kan gjøre sammen med din hund.
Vi har utformet det perfekte kurset for deg som vil lære flere aktiviteter du kan gjøre sammen med hunden din,
med fokus på mental stimuli, glede og samarbeid. Her vil det bli innslag av spor, søk, og andre morsomme aktiviteter. Alle disse aktivitetene kan du selv gjennomføre med enkle midler når du kommer hjem og skal gjøre det på
egenhånd.

GRUNNFERDIGHETSKURS
HELGEKURS
23-25 OKTOBER

INSTRUKTØR GERD-MAY SOLLI

INSTRUKTØRER HARRIETH ANDREASSEN OG ANN KARIN BROSE

På dette kurset er målet å trene på grunnferdigheter som er nyttig å ha for de som ønsker å konkurrere med sin hund
og for eier å utvikle sine trenerferdigheter. Vi vil gå igjennom mange forskjellige grunnferdigheter som inngår i øvelsene
man møter i konkurranser, og det vil bli gjennomgått hvordan man legger opp treningene for å oppnå ett godt utbytte.
Vi har fokus på at hunden selv skal engasjere seg i treningen og vi vil legge vekt på hvordan vi kan utvikle belønningene
til hver enkelt hund. Kurset passer hunder i alle aldre og krever ingen forkunnskaper. Noen av grunnferdighetene som vil
bli gjennomgått: Utgangsstilling, løpe ut til target, lekutvikling, omvendtlokking, doggizen, bur/teppe og håndtarget

PRIS KURS KR 1250,- FOR MEDLEMMER AV TROMSØ HUNDEKLUBB/ KR 1650,- IKKE MEDLEM.

PÅMELDING OG EVT SPØRSMÅL SENDES TIL BHGKURS@TROMSO-HUNDEKLUBB.NO

