
Välkommen till kursen Utveckla din hundträning genom trixträning 

Kurstid
Tisdagar kl 18.30 – 20.00   10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2

Om något kurstillfälle ställs in meddelas ersättningstillfälle senare.

Plats
Inomhushallen på Helsingborg Brukshundklubb

Kursledare
Michaela Deller michaelas.moln@gmail.com  & Alexandra Toll   alexandra.toll@outlook.com

Kursinformation
Detta är kursen för dig som gillar att aktivera din hund med trix och som vill utveckla din 
förmåga att på ett positivt och effektivt sätt lära din hund nya färdigheter. Vi kommer träna på 
hur vi kan dela upp övningar i delsteg för att på ett enkelt sätt lära våra hundar mer 
avancerade trix. 

På kurstillfällena kommer vi varva teori med praktik där ni som deltagare kommer vara aktiva 
under båda delarna. Under teorin kommer vi bland annat gå igenom ett specifikt trix som 
innehåller flera delar och tillsammans ska vi analysera vad hunden behöver kunna för att ni 
ska ha möjlighet att få fram önskat beteende på ett effektivt sätt.

PS. Fundera gärna på om din hund klarar av att ligga tyst o stilla medan vi pratar o skriver. 
Annars kanske den har det bättre i bilen denna stund.

Förkunskapskrav
Kursen har inga förkunskapskrav men hunden ska vara minst 7 månader vid kursstart.

Kursen hålls i vår inomhushall så din hund måste klara av att ha andra hundekipage ganska 
nära, det är därför också ett begränsat antal deltagare som får plats så vänta inte med din 
anmälan om du är sugen på en rolig kurs.

Angående trixträning skriver Anna Larsson, erkänd hundträning, såhär på sin Facebooksida:

"Men vad är det bra för?"

Ibland får jag frågan om vad man ska "ha" ett visst trix till, "nyttan" av att lära hunden "x" eller 
"y". 

Jag brukar tänka att ALL inlärning är nyttig även om vi inte automatiskt omsätter den till 
vardagslydnad eller något tävlingsmoment:

HUNDEN lär sig att lära, blir aktiverad och utvecklas. 

TRÄNAREN lär sig att läsa sin hund, finslipar sina kunskaper och får bättre förståelse. 

TEAMET hund och tränare blir starkare och mer sammansvetsade! 
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Men det är faktiskt också helt ok att säga "För att det är roligt!" när någon frågar vad för "nytta" 
man har av ett trick! 

https://m.facebook.com/3vallare/posts/4613153965423410

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
● Vid kursstart ska du visa upp hundens vaccinationsintyg.
● En handduk att torka av hunden med
● Ta med gott godis, eller hundens mat, många små bitar. Det är också bra om din hund inte 
har ätit precis före kurstillfället, då är den lättare att motivera med mat.
● Leksak (obs!! INGA pipleksaker!)
● Om du använder klicker så tar du med den
● Filt eller bur där hunden kan pausa, alternativt få en stund i bilen
● Vattenskål
● Inneskor eller strumplästen 

Kursavgift och medlemskap

Kursen kostar 940:-, 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:-.

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 
Hbgbk.

www.brukshundklubben.se/bli-medlem/

Din betalning ska vara klubben tillhanda senast 25 dec anmäler du dig senare så betalar du i 
samband med din anmälan

Har du frågor angående kursavgift och medlemskap är du välkommen att kontakta 
utbildningsgruppen på mail

utbildningsgruppen@hbgbk.com

Välkomna på kurs!

Michaela & Alexandra

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
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