
Välkommen på kurs i höst! 
Här hittar ni vårt ordinarie kursutbud  

samt våra specialkurser under hösten 2017 

 

All info om våra kurser och oss 

finns på vår hemsida 

www.linnebygdenshf.se 

 

 

Varmt välkommen till  

Linnébygdens Hundägarförening 

i Loshult 
 

 

 

 

http://www.linnebygdenshf.se/


    Höstens kurs-schema: 
• Måndagar: 

Vardagslydnad Grund, Instruktör Lena Bengtsson 

Agility Tävling, instruktör Elin Olsson 

 

• Tisdagar: 

Valpkurs, instruktör Atti Karlsson samt Yvonne Jonsson (under utbildning) 

Agility Nybörjare, instruktör Heidi Bergholm. Hjälpinstruktör Anette Nexe 

 

• Onsdagar: 

Nosework Nybörjare, instruktör Inger Borg. Hjälpinstruktör Lena Almbladh 

 

• Torsdagar: 

Valpkurs, instruktör Marie Mattsson samt Marina Pileklint (under utbildning) och Cajsa Månsson (under utbildning) 

Rallylydnad Nybörjare, instruktör Åsa Skog 

Agility Fortsättning, instruktör Marie Lantz Johansson. Hjälpinstruktör Susanne Bergman 

 

• Söndagar: 

Jaktträning för aktivering 3/9 samt 1/10, instruktör Inger Borg 

 

    OBS! Alla dessa kurser är fulla.  

    Startdatum för Vardaglydnad Specialkurserna och spårkursen är under  

    planering och info kommer snart till de som är anmälda. 

 

 

 

 

 



    Ordinarie kursutbud 
• Valpkurs start v40 är full. 

 

• Vardagslydnad Grund  

 

• Vardagslydnad Special 

 -Inkallning (löpande kursstart) 

 -Gå fint i kopplet  (löpande kursstart) 

 -Hantera möten (löpande kursstart) 

 

• Agility Nybörjare  

 

• Agility Fortsättning  

 

 

 

 

 

• Nosework nybörjare (kursen med start 23/8 är nu full men 

vi tar emot allmänningar redan nu till nästa) 

 

• Nosework Fortsättning (någon plats kvar) 

 

• Rallylydnad Nybörjare  

 

 

Du hittar komplett kursinformation 

På vår hemsida under Kurser 

http://linnebygdenshf.se/kurser 

 

 

Anmäl dig till alla våra kurser här: 

http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 
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  Vardagslydnad SPECIALKURS – 

                Inkallning 
Att ha sin hund lös är ingen rättighet utan en förmån. Vi kommer 

jobba med att stärka din hunds motivation för att komma in till dig 

när du ropar, och vi kommer jobba med och utan störningar som 

förkommer i vår vardag. 

I våra specialkurser inom vardagslydnad kommer vi jobba enbart på 

ett område. Vi har valt områden som vi ser att de flesta hundägare 

har ett mer eller mindre har ett behov av att vidareutveckla och få 

hjälp. Alla kurser kommer kräva träning mellan kurstillfällena för att 

nå resultat. 

Innan kursstart kommer du få några få uppgifter att vara klar med 

innan första kursdatumet. 

3 ggr a´2 timmar varannan vecka  

Kursavgift 400: - (medlemskap tillkommer om du inte  

redan är medlem)  

Antal kursdeltagare: max 6st 

Anmäl dig här: http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 

 

 

                                         

 

 

 

WWW.linnebygdenshf.se 

OBS: Löpande kursstart – ny kurs 

startar när den är full 

http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html


  Vardagslydnad SPECIALKURS – 

              Gå fint i kopplet 
Drar din hund i kopplet på promenaden? Då är detta kursen för dig. 

Vi kommer jobba med att ge hunden information om hur och var vi 

vill att den ska gå på våra promenader.  

Obs- har ni en hund som bara drar i koppel vid t.ex. möten med 

hundar eller människor så ska ni istället gå vår Vardagslydnad special 

– Hantera möten 

I våra specialkurser inom vardagslydnad kommer vi jobba enbart på 

ett område. Vi har valt områden som vi ser att de flesta hundägare 

har ett mer eller mindre har ett behov av att vidareutveckla och få 

hjälp. Alla kurser kommer kräva träning mellan kurstillfällena för att 

nå resultat. 

Innan kursstart kommer du få några få uppgifter att vara klar med 

innan första kursdatumet. 

3 ggr a´2 timmar varannan vecka  

Kursavgift 400: - (medlemskap tillkommer om du inte  

redan är medlem)  

Antal kursdeltagare: max 6st 

Anmäl dig här: http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 

 

 

                                         

 

 

 

WWW.linnebygdenshf.se 
 

OBS: Löpande kursstart – ny kurs 

startar när den är full 

http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html


  Vardagslydnad SPECIALKURS – 

  Hantera möten (hundar, människor, cyklar, bilar tex) 

Har du en hund som agerar utåt och ifrån dig vid olika möten så som 

t.ex. andra hundar, människor, bilar eller cyklar? Under denna kurs 

kommer du få olika alternativ till att hantera dessa möten så ni kan få 

en bättre vardag ihop. 

Obs- kursen riktar sig inte till hundar med specifika rädslor eller 

aggressioner. Har du dessa problem ska du kontakta en utbildad 

hundpsykolog. 

I våra specialkurser inom vardagslydnad kommer vi jobba enbart på ett 

område. Vi har valt områden som vi ser att de flesta hundägare har ett 

mer eller mindre har ett behov av att vidareutveckla och få hjälp. Alla 

kurser kommer kräva träning mellan kurstillfällena för att nå resultat. 

Innan kursstart kommer du få några få uppgifter att vara klar med innan 

första kursdatumet. 

3 ggr a´2 timmar varannan vecka  

Kursavgift 400: - (medlemskap tillkommer om du inte  

redan är medlem)  

Antal kursdeltagare: max 6st 

Anmäl dig här: http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 

 

 

                                         

 

 

 

WWW.linnebygdenshf.se 
 

OBS: Löpande kursstart – ny kurs 

startar när den är full 

http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html


  Aktiveringsdag–kul i skogen 
 

Häng med ut i skogen! 
Välkommen till en dag i skogen – fylld med enkla och roliga 

aktiveringsförslag för dig och din hund. 

Vi kommer prova på olika typer av spår, uppletande, sök samt prova 

andra aktiviteter som ger en nöjd och belåten hund. 

Datum: Söndagen den 27/8 kl 11-16 

Kursavgift 350: - (medlemskap tillkommer om du inte  

redan är medlem)  

Instruktörer: Ann-Christin (Atti) Karlsson och Marie Mattsson 

 

 

 

Anmäl dig här: http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 
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Målet med kursen är att lära dig och din hund 

aktivering i "vardagen" med grunder från jaktträning 

för retriever/spaniel eller andra apporterande hundar 

som gillar att bära och använda nosen!  

 

Detta är något som bl.a spaniel & retriever är avlade 

till och de flesta tycker att detta något av det 

roligaste som finns. Det är något som hunden verkligen 

har i sina gener.  

På denna kurs lär vi oss en del av grunderna i 

jaktträning, med utgångspunkt som aktivering.  

Kursen är belöningsbaserad  och i kursen ingår också 

kortare teori om klickerträning.  

Vi kommer bland annat att göra övningar utifrån:  

  Apportering  

  Dirigering  

  Markering 

  Sök/närsök 

SPECIALKURS – Jaktträning som aktivering 

Datum: Söndagen den 3 september och  

söndagen den 1 oktober 

Tid 12.00-16.00 

Avgift: 1000:- 

Instruktör Inger Borg 

6 platser med hund 

 

 

 

 

Anmäl dig här: http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html 

KURSEN ÄR NU FULL! 

 

http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html


Kursen riktar sig till dig som tävlar eller har ambitioner 

att tävla i agility och som känner att man behöver en 

push att våga!  

Vi kommer att inrikta oss mycket på vart man vill vara 

placerad på banan och hur du tar dig dit, att våga 

släppa taget och låta hunden jobba själv. 

Framför allt att våga prova olika nya saker för att hitta 

den bästa vägen för dig och din hund. 

 

Vi jobbar självklart individuellt utifrån varje ekipage. 

 

Förkunskaper: Hunden ska vara minst 15 månader och 

kunna alla hinder. 

 

 

SPECIALKURS – Tävlingkurs Agility 

Datum: Måndagar 28/8, 4/9,  

            11/9 och 25/9 

Tid 18.30-20.30 

Avgift: 500:- 

Instruktör Elin Olsson 

6 platser med hund 

 

 

 

 


