
Du är välkommen på Grundkurs i klickerträning för hundar över 4 mån 

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

Folkhälsomyndigheten, Region Skåne samt SKK och SBK. Informationen uppdateras om det 

kommer nya restriktioner.  

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

utbildningsgruppen@hbgbk.com  

Kurstid 

Måndagar kl 18.30 – 20.00 den 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 10/1, 17/1. 

Om något kurstillfälle ställs in meddelas ersättningstillfälle senare. 

Plats: Inomhus i träningshallen på Helsingborg Brukshundklubb 

Instruktör: Christina Radeby christina.radeby@telia.com  

Kursinnehåll 

Det här är en kurs för dig som är intresserad av klickerträning. Du kommer att få grundläggande 

kunskaper och börja lära dig att utveckla rätt beteenden hos din hund samt se hur du som förare kan 

påverka din hund med hjälp av en betingad förstärkare – en klicker. 

Du kommer också lära dig grunderna för att dela upp moment, sätta upp kriterier för träningen, 

hantera belöningar, förstå grunderna i att skapa beteendekedjor men även praktiska övningar som 

nos- och tasstarget samt externbelöning. Vi kommer att varva teori och praktik under kurstillfällena. 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Före kursstart kommer du att få ett mail med mer information. 

Kursavgift och medlemskap 

Kursen kostar 1400:-, 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. 

Betalningsvillkor 

Du betalar till klubbens bg 264-8095, din betalning ska vara klubben tillhanda senast den 25 oktober. 

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 har ofta reserver. I din 

anmälan fick du ett unikt kontrollnummer  ex order # XXXXX detta nummer är det viktigt att du 

anger på din betalning - det underlättar för vår kursadministration 

Att tänka på 

För att du och din hund 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 godis och leksaker som din hund tycker om. 

Det är också bra om din hund inte har ätit precis före kurstillfället, då är den lättare att motivera med 

godis.  

Din hund ska vara utrustad med halsband och ett vanligt koppel, inte flexikoppel. 

Du och din hund är välkomna till oss på Helsingborg Brukshundklubb! 
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