
Tävlingsförberedande kurs – ”Bästa Starten, Steg 1”

Kurstid kl. 18.30—20.30, tisdagarna den 21/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6

Plats: Helsingborg Brukshundklubb
Instruktör: Camilla Idee

Tävlingsförberedande kurs – ”Bästa Starten, Steg 1”
Vill du tävla i någon hundsport med din hund?!! Vi erbjuder nu en tävlingsförberedande kurs
där vi tränar på viktiga grunder för att du själv senare ska kunna sätta ihop till moment för
tävling. Kursen passar oavsett om du vill tävla i t.ex. lydnad, bruks eller rally. Vi kommer jobba
med belöningar, engagemang, checka in, fokus, koncentration, banor mm.
Kursen riktar sig till dig som har ambitionen att vilja komma ut på tävlingsbanorna oavsett
om du har valp, unghund eller vuxen hund och vill träna om. Kursen bygger på boken Bästa
Starten av Maria Brandel och Siv Svendsen.

På kursen kommer vi varva teori med praktik, där ni som deltagare kommer vara aktiva under
båda delarna. Vi kommer bl.a. träna enskilt och i mindre grupper vilket ställer krav på dig
som förare att vilja engagera dig inte bara i din egna träning utan även i övriga kursdeltagare.

I kursen ingår även en sluten fb grupp där vi delar med oss utav vår träning och jag som
instruktör kommer ge feedback under hela kursens gång.
Ni kommer få läxor mellan kurstillfällena som ni ska träna på och kunna visa upp för övriga
kursdeltagare och vid vissa tillfällen kommer vi filma varandra.

Boken ”Bästa starten” krävs för att ta sig an denna kurs, ingår ej i kursavgiften. Utskrivna
checklistor ingår och dessa får ni vid kurstillfällena.

Vid anmälan önskar vi att ni beskriver er och er hund samt vilken förväntan ni har med
kursen.

Kursavgift för medlem kostar 1 750 kr.
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 Helsingborg
brukshundklubb. www.brukshundklubben.se/bli-medlem/
Har du frågor angående kursavgift och medlemskap är du välkommen att kontakta
utbildningsgruppen på mail utbildningsgruppen@hbgbk.com

Vid kursstart ska du visa upp hundens vaccinationsintyg och ditt medlemskap.

Välkommen med er anmälan😊

O.B.S. begränsat antal platser!
// Camilla Idee, Diplomerad Instruktör ”Bästa Starten”
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