
BRUKS - APPELLKLASS SPÅR

Vi har anpassat kursverksamheten med hänsyn till Covid-19 och gällande

restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne samt SKK och SBK.

Mål:
Tävla i Appellklass spår.

Kursinnehåll:
Appellklassens lydnadsmoment och grundläggande spårträning i skog eller på
fält.

Förkunskaper:
❖ Din hund skall ha en god grundlydnad.

❖ Hunden skall kunna arbeta i grupp på planen bland andra kursdeltagare.

❖ En del övningar sker med lös hund.

Krav:
Renrasig hund. Man får inte tävla i Bruks med en oregistrerad hund.

Du bör även ha tillgång till bil då spårtillfällena är på olika platser utan allmän

kommunikation.

Kurstid:
❖ ca 30 träffar.

❖ Onsdagar: Ojämna veckor på klubben från kl. 19.00 till 20.45.

❖ Lördagar: Jämna veckor i skogen från kl. 9.00 och framåt.

❖ Det kommer att bli ett kortare uppehåll i kursen vid storhelger.

❖ Egen träning mellan kurstillfällena.

Kursstart:
Onsdagen den 15/9 kl. 19.00.

Kursavslutning:
Officiell tävling i Apellklass spår den 1/5 2022 i Helsingborg.

Instruktörer:
❖ Lydnadsträning: Thomas Brandin och Jenny Österberg.

❖ Spårträning: Pernilla Andersson.



Information angående kursen
Thomas Brandin
Mobil nr: 070 – 570 06 16

Kursavgift och medlemskap

Kursen kostar 4000 :-  och för dig som inte är medlem i Helsingborg Brukshundklubb
tillkommer en medlemsavgift på 730:- för 12 månader, är du medlem i en annan
Brukshundklubb alternativt rasklubb inom SBK är klubbavgiften 330:-., familjemedlem
betalar 100:-.

För mer info om vilka rasklubbar som aktuella för betalning av endast klubbavgift se
vår hemsida www.hbgbk.com under fliken bli medlem.

Du betalar till klubbens bg 264-8095, din betalning ska vara klubben tillhanda senast
den 1 september. 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
har ofta reserver.
I din anmälan fick du ett unikt kontrollnummer  ex GOXXXXX detta nummer är det
viktigt att du anger på din betalning - det underlättar för vår kursadministration.

Har du frågor angående kursavgift och medlemskap kontakta
utbildningsgruppen@hbgbk.com

mailto:utbildningsgruppen@hbgbk.com

