
Helsingborg 2020-10-12 
 

Välkommen till fortsättningskurs valp! 

  

På efterfrågan erbjuder vi dig som gått valpkurs förtur till denna kurs. 

 

Vi kommer arbeta vidare med att bygga en bra relation där valpen kommer när den blir 

inkallad samt kan avbryta ett beteende när det önskas. Vi repeterar och tränar vidare på 

vikten av att vara valpens trygghet genom att vara förutseende, ha bra tajming och vara 

konsekvent. Vi kompletterar med koppelträning, tittar närmare på shaping och adderar lite 

lydnad så som "stanna kvar".  

 

Denna kurs omfattar 4 tillfällen (kostnad 635 kr) – se datum nedan  

Samtliga kurstillfällen på sker på Helsingborg brukshundklubb. 

 

OBS! Anmälan till kursen gör du på klubbens hemsida: hbgbk.com – och du (som gick 

valpkursen för oss) har förtur till denna kurs - men måste anmäla dig snarast, då även 

andra är intresserade. 

Har du frågor angående något är du välkommen att kontakta utbildningsgruppen på mail: 

utbildningsgruppen@hbgbk.com. 

 

Datum (lördagar): 31/10, 7/11, 21/11 och 28/11  

Tid: kl. 09:00 - 10:30  

Att tänka på och ta med: 
Hunden ska ha halsband och ett vanligt koppel (inte flexikoppel) och den ska vara 
vaccinerad. För att du och din valp ska få så givande träningstillfällen som möjligt är det 
viktigt att du kommer till kursen med en rastad hund och att du tar med dig ett par 
attraktiva leksaker och mjukt godis dvs något som din hund tycker riktigt mycket om. Det är 
också bra om din hund inte ätit precis före kurstillfället. Vatten och vattenskålar finns men vi 
rekommenderar att du tar med egen skål. Låt inte din valp hälsa på okända hundar. Håll 
avstånd till de bilar som står på parkeringen, så din valp inte blir skrämd av hundar som 
skäller.  
 
Varmt välkomna!  
Jeanette Forssman (instruktör) och  
Pia Arvidsson (hjälpinstruktör) 
 
Vi har anpassat kursverksamheten med hänsyn till Covid-19 och gällande restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten samt Svenska kennelklubben (SKK) och Svenska brukshundklubben 
(SBK). Vi har all kursverksamhet utomhus, även teorin. Toalett finns inomhus. Informationen 
uppdateras om det kommer nya restriktioner.  
 

 

mailto:utbildningsgruppen@hbgbk.com

