Kursinfo - nivå 1 och 2

Utrustning
Fyrklöversaker dvs. gott godis,
kamptrasa och två likadana bollar
är obligatoriskt att ha med varje gång.
Halsband - mjukt åtdragbart.
Sele undanbedes under kurstid.
Smidigt koppel som är behagligt att
hålla i även om hunden skulle dra.
Långkoppel (kort lina) 5 m för bl.a.
mingel och övning av ”fri” hund.
Lina (+ sele) 15 m till bl.a. spårträning.

Hundhållning
Denna kurs vänder sig till hundägarna.
De ska främst lära sig själva för att bli
goda lärare och ledare för sina hundar
både under kurstid men framför allt
hemma i den miljö man lever. För att få
ut bästa möjliga resultat av kursen
måste deltagarna fokusera på att bygga
upp en god relation med sina hundar.
Därför bör man undvika att hundarna
”leker med varandra” under kurstid.
Denna restriktiva hundhållning bör
upprätthållas tills man har en riktigt
säker inkallning på sin hund. Och det
kan ta sin tid...

Kurstid och arbetssätt
- Kursstart enligt arbetshäftet.
- Start + 7 träffar (3x45 min) med
praktisk träning, fika och teorisamtal.
- Samtal/slutsatser kring vad som skett
vid den praktiska träningen.
- Hemläxa för de flitiga.
* Kom till kursen med välrastad hund!

Kursmaterial
För deltagare och ledare
- Bok Allmänlydnad 2022.
- Film (finns på dvd) - ses på Youtube:
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
- Arbetshäfte

Förberedelser hemma

Kursmål
- Förstå/kunna använda kursmaterialet
även efter kursen som ”uppslagsbok”.
- Skapa god relation/kunna samarbeta
med sin hund (belöningsträning).
- Genomföra inlärning av de ord
(signaler) man gemensamt vill använda i
familjen.
- Sätta gränser för vad hunden får lov
att göra och vad som ska vara förbjudet.
- Erbjuda hunden näsarbete.
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- Kursbok läses enligt anvisningarna.
- Dvd:n ses på Youtube flera gånger
hemma gärna tillsammans med familjemedlemmar och ”grannens barn”.
- Arbetshäftet används för att känna till
planeringen samt för dokumentation.
- Frågebatteri finns i detta arbetshäfte
på sid. 26-31. Vid varje träff kan några
frågeställningar gås igenom. Efter varje
fråga finns sidhänvisning till kursboken.

Studiecirkel
Hundklubbar har ofta samarbete med
Studiefrämjandet, som stöder denna
utbildning/detta utmärkta arbetssätt
= folkbildning.

