Agility - Nivå 1, 2 och 3
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1. GK Agility - Grundkurs agility
Mål: Agilitykunskap för föraren. Kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs
och ev. tävling. Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad, rekommenderad
av instruktör Kurstid: 6 träffar Kursinnehåll: Grundläggande hinder- och
ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje.
Kurspris: 700kr exkl. medlemsavgift. Inträdeskrav: Inträdesprov.
2. FK Agility - Fortsättningskurs agility
Mål: Tävla i klass 1 hopp och agility Förkunskaper: Grundkurs agility
Kurslitteratur: Kurspärm Kurstid: 6 träffar Kursinnehåll: Fortsatt hinderoch ordinlärning. Träning på kombinationer med mer inriktning på förarens
byten. Kurspris: 700kr exkl. medlemsavgift. Inträdeskrav: Samråd med instruktör.
3. TK Agility - Tävlingskurs Agility
Mål: Tävla i Agility Förkunskaper: : Krav på förare och hund och dokumenterade förkunskaper. Kurstid: 6 träffar Kursinnehåll: Träning på tävlingsbanor
med fokus på förarens handling. Kurspris: 700kr exkl. medlemsavgift.
Inträdeskrav: Samråd med instruktör.
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Aktiveringsbana - ”JoggaDogga”
Start mitt emot klubbens parkering. 6 skyltar finns längs banan
som är cirka 800 m. Tre svårighetsgrader för träning.

Anmälan och betalning
Anmälan till alla kurser sker på hemsidan http://www.ronnebybrukshundklubb.se
Startbrev skickas ut några veckor före kursstart med information om kursen
Betalning sker till bankgiro 5603-5231 eller swish nr 123 551 51 50. Ange kurskod!

INFO
Kurser hos Ronneby Brukshundklubb
Ideell verksamhet
Alla kurser - liksom övrig verksamhet - i Ronneby Brukshundklubb bedrivs
ideellt. Klubbens målsättning är att först och främst ta emot alla som vill gå
grundkurs hos oss. Resten av kursutbudet erbjuds efter tillgång på instruktörer.
Hittills har vi inte saknat ledare, så de kurser du ser i detta infoblad kan du
räkna med kommer att äga rum. I mån av plats erbjuds även klubbens ledare
att delta som kursdeltagare.
Allmänt kursupplägg
I alla kurser utom någon agilitykurs ingår ett kursmaterial med bok/häfte och
oftast tillhörande dvd samt ett arbetshäfte för gemensam planering.
Kursdeltagaren får därmed exakt vetskap om kursens innehåll. Alla kurser
innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma
kursmaterial och därmed blir kursernas genomförande likriktat. Val av
tävlingskurs resp. brukskurs sker i samråd med instruktör. Kurser med fler än
5 deltagare har i regel två ledare - kan vara instruktör + ledare under
utbildning. Kurserna är planerade för 6 (agility) - 8 träffar. Startbrev skickas
ut med uppgifter om kursen och hur/när betalning ska ske.

Medlemskap - ett krav för att gå kurs hos oss
Alt. 1. Du betalar medlemskap till Ronneby Brukshundklubb. För år 2020 kostar det 530kr
och är rullande dvs. gäller ett år från det datum du betalt. Om familjemedlem vill delta på
kursen – eller bara vara medlem i klubben – kostar det 110kr.
Alt. 2. Är du medlem i Sveriges Hundungdom får du t.o.m. det år du fyller 25 delta på
SBK:s kurser och utbildningar utan krav på medlemskap i SBK. Du måste ha valt SBK som
din specialklubb när du betalar medlemskapet dit.

Aktiv medlem i klubben
Du som vill bli aktiv funktionär i klubben - meddela det till din instruktör, som
för infon vidare inom klubben.

Frågor skickas till klubbens mail styrelsen@ronnebybrukshundklubb.se

Studiefrämjandet
är klubbens samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi
det demokratiska arbetssätt, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.
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Lydnad för tävling

Kursutbud
Allmänlydnad och aktivering
GK Allm - Grundkurs allmänlydnad ”valpkurs”
Mål: Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt målbeskrivning - nivå 1 i arbetshäftet.
Förkunskaper: Inga Kurstid: 8 träffar Kursinnehåll: Teoretiska resonemang
enligt arbetshäfte med frågebatteri. Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: Allmänlydnad bok med dvd + arbetshäfte med frågebatteri för koll
av teorin.
Kurspris: 750kr inkl. kursmaterial, exkl. medlemsavgift.
Inträdeskrav: Hunden måste vara vaccinerad. Vid andra tillfället på valp/grundkursen då du kommer med hund, visar du upp vaccinationsintyget och hundens
identitetshandlingar. Om din hund är under 12 veckor eller inte fullvaccinerad,
får bara du gå med på kursen tills du kan visa upp ett vaccinationsintyg så du kan
ha med dig hunden.
FK Allm - FFortsättningskurs
ortsättningskurs allmänlydnad och mental aktivering
Mål: Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund
enligt målbeskrivning - nivå 2. Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande.
Kurstid: 8 träffar Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäftet.
Praktisk träning enligt arbetshäftet. Kurslitteratur: Allmänlydnad bok med dvd +
arbetshäfte. Kurspris: 750kr. Kursmaterial medtages. Exkl. medlemsavg.

TK Lydnad - Startklass, Klass 1; Appellklass, lägre klass
Mål: Målet för kurserna är att tävla på sikt.
Förkunskaper: God allmänlydnad
Kurstid: 8 tr.
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnadsord och moment
för Startklassen, Klass 1 samt Appellklass resp. Lägre klass bruks. Regler.
Kurslitteratur: Häfte med dvd Startklass, Klass 1 Regelbok. Häfte Appellklass och
häfte Lägre klass. Kurspris: 900kr inkl. kursmaterial, exkl. medlemsavgift.
Inträdeskrav: God allmänlydnad - kunna ha hunden okopplad nära andra hundar.
Deltagare med renrasiga hundar och tävlingsmål har företräde till kurserna i appellklass/lägre klass.

Spårkurs

- appellklass spår
Mål: Tävla i appellklass spår
på sikt. Krav: Renrasig hund
Förkunskaper: God allmänlydnad. Kurstid: 8 träffar
Kurslitt: SPÅRHUNDEN med dvd.
Kurspris: 900kr. Kurs för spårintresse-

rade blandrasägare: Aktiv med hund.

Specialsök

- grundutbildning
Mål: Tydligt intresse att leta efter vald doft,
kunna hålla kortare fokus och intresse mot
gömman. Förkunskaper: God allmänlydnad
Krav: Att kunna träna med hunden lös.
Kurstid: 8 träffar. Kurslitteratur: Kompendium Kurspris: 900kr. Intresseanmälan:
E-post: inki.sjosten@outlook.com

Rallylydnad - Nivå 1, 2 och 3
1. GK Rally - Grundkurs
2. FK - Fortsättningskurs
Mål: Rallylydnadskunskap för föraren. Färdigheter med hunden i nybörjarklass resp. fortsättningsklass rally. Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad/GK
rally. Kurstid: 8 träffar Kursinnehåll: Teoretiska diskussioner samt träning enligt
kurshäftet. Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad Nybörjarklass och Fortsättningsklass. Kurspris: 750kr inkl. kursmaterial, exkl. medlemsavgift.

Aktiv med hund - enligt deltagarnas önskemål
Mål: Träna tillsammans med hunden under ordnade former.
Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad. Antal träffar: 8.
Innehåll: Träffarna är grovplanerade med två tillfällen vardera av allmänlydnad
(bl.a. inkallningar och hundmöten), spårning/leta föremål/sök, rallylydnad/agility.
Litteratur: Arbetshäfte Aktiv med hund. Allmänlydnad med arbetshäfte medtages.
Pris: 750kr exkl. medlemsvgift.

Nivå 3. Rally - avancerad/mästarklass
Mål: Kunskap och färdigheter om inlärning/träning av moment i de högre klasserna. Kunskap om tävlingsregler och att vara tävlingsfunktionär. Förkunskaper:
Fortsättningsklass rallylydnad + ha tävlat rally. Kurstid: 8 träffar Kursinnehåll:
Teoretiska diskussioner samt träning efter deltagarnas förutsättningar och mål.
Kurslitteratur: Regelbok Kurspris: 750kr inkl. kursmaterial, exkl. medlemsavgift.

2

3

