
Välkommen till kursen

Rallylydnad - Banträning
Kursinformation
Här ska vi fokusera på att gå hela rallybanor. Ni är kanske på väg ut på tävlingsbanorna, eller redan har börjat tävla men
behöver mer träning, kanske är ni på väg att flytta upp en klass!? Då passar denna kursen perfekt för er! Såklart är även
du som inte vill tävla alls utan bara vill jobba tillsammans med din hund lika välkommen.

Ni behöver ha kunskap om hur momentet ska se ut när det är färdigt, så kan vi hjälpa till med detaljerna och komma
med nya tips. Ni får inte hjälp med att träna in helt, för er, nya skyltar.

Vi kommer att bygga både hela banor och någon temaslinga. Ni får gärna höra av er vilken klass ni vill träna på så vi kan
förbereda inför första kurstillfället. Mejla eller skicka sms till michaelas.moln@gmail.com , 0702314477, annars blir det
enbart nybörjarbana första gången.

Förkunskapskrav: Veta hur momenten som ingår i er klass ska utföras.

Schema:
Söndag 30/10 kl. 12.00 - 13.30

Söndag 13/11 kl. 12.00 - 13.30

Söndag 27/11 kl. 12.00 - 13.30

Om något tillfälle blir inställt meddelas ersättnings tillfälle senare.

Glöm inte:
● Vattenskål till hunden
● Leksak utan ljud
● Många små bitar godis/matkulor
● Halsband och ett kortare koppel (tänk en decimeter hängande under hundens halsband, i en mjuk båge upp

till strax över midjehöjd på dig)
● I klasserna Fortsättning - Mästare har man hunden lös när man tävlar, men på kurs är det instruktören som

bestämmer om just din hund får vara lös på kursen
● Kläder efter väder, kursen hålls utomhus
● Fika finns att köpa och betalning sker med swish

Välkomna!

Michaela Deller och Alexandra Toll

Vid frågor eller förhinder når ni oss på:

Michaela: michaelas.moln@gmail.com (070 231 44 77)

Alexandra: alexandra.toll@outlook.com (076 854 18 50)

(Vi vill gärna veta om ni inte kommer på något kurstillfälle)

mailto:michaelas.moln@gmail.com
mailto:michaelas.moln@gmail.com
mailto:alexandra.toll@outlook.com


Kursavgift och medlemskap:

Kursen kostar 350:-, och för dig som inte är medlem i Helsingborg Brukshundklubb tillkommer en medlemsavgift på
750:- för 12 månader, är du medlem i en annan Brukshundklubb alternativt rasklubb inom SBK är klubbavgiften 350:-.,
familjemedlem betalar 120:-. För mer info om vilka rasklubbar som är aktuella för betalning av endast klubbavgift se vår
hemsida www.hbgbk.com under fliken bli medlem.

Du registrerar själv ditt medlemskap på Svenska Brukshundklubbens hemsida. Det gäller även dig som redan är medlem i
SBK alternativt en rasklubb inom SBK och nu ska bli klubbmedlem på Hbg Bk. www.brukshundklubben.se/bli-medlem/

Betalningsvillkor

Du betalar till klubbens bg 264-8095, din betalning ska vara klubben tillhanda senast den 28 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.
Märk din betalning med RA.

Att tänka på:

Vid kursstart ska du visa upp hundens vaccinationsintyg. 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. Vi vill att du av hygienskäl tar med egen
vattenskål till hunden. Ta även med dig en handduk att torka av hunden med samt gärna en filt att ligga på inne i hallen.

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