
Välkommen till

Rallylydnadskurs Fortsättningsklass på Helsingborg
Brukshundsklubb.

Schema:
Onsdag 18/8 kl.18:30-20.

Onsdag 25/8 kl.18:30-20.

Onsdag 1/9 kl.18:30-20.

Onsdag 8/9 kl.18:30-20.

Onsdag 15/9 kl.18:30-20.

Onsdag 22/9 kl.18:30-20.

Kunskapskrav för att gå kursen:
Mycket god linförighet / följsamhet. Hunden skall kunna sitt, ligg och stå kommando,
detta för att ekipagen skall få ut något av kursen då kurstiden inte medger att vi hinner
att lära in dessa momenten också. SKALL kunna ha hunden lös samt gått en
nybörjarkurs i Rallylydnad.

Om kursen:
Rallylydnad är glädje och samarbete. Träningen syftar till att stärka kommunikationen
mellan hund och hundförare och tillsammans ska de ta sig genom en bana som är
byggd av skyltar med olika moment som ekipaget ska genomföra. Föraren får prata,
uppmuntra och berömma hunden hela tiden, och även visa med händerna.

Vi kommer att fokusera på Rallylydnadedens grundmoment samt alla momenten i
Fortsättningsklassklass.

Kursen hålls på Helsingborg Brukshundklubb.

Momentbeskrivning och skyltar hittar ni på:
http://brukshundsklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/moment-i-rallyl
ydnad/

Betalning:
En liten påminnelse om att betala in Kursavgiften på 950 kr och ev. medlemskap i Helsingborg
Brukshundsklubb (om ni inte redan är medlem) Betalning sker till bankgiro nr 264-8095, vi vill ha in
avgiften senast den 25/5. Vi skickar inte ut en faktura. Din kursplats är inte bekräftad förrän din
betalning kommit in, om du inte vill behålla din kursplats så var vänlig att meddela detta snarast, vi

http://brukshundsklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
http://brukshundsklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/


har ofta reserver. För att kunna identifiera din inbetalning måste du ange KU koden i
meddelanderutan vid betalningen RA KU XXXXX samt ditt namn. Eftersom kursen gäller
rallylydnad ber vi er lägga till RA framför KU-numret, detta för att underlätta vårt administrativa
arbete.
Är du ny medlem är avgiften 750 kr /år inklusive ink. central avgift till
SBK, Medlem i annan SBK klubb betalar bara klubbavgift på 330 kr/
år, familjemedlem betalar 100 kr/år. Ytterligare information om hur
man blir medlem hittar ni på klubbens hemsida under ” Bli medlem”
Vid frågor eller förhinder så når ni oss på:
Anders: nilsson.scout@telia.com eller 070-362 95
71.

Hanna: stenberghanna@hotmail.com eller 070-631
76 13.
Anders Nilsson och Hanna Stenberg

Utbildade SBK instruktörer på Helsingborg Brukshundsklubb
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