
Helgkurs   31   juli   -   1   augusti     
Plats:   Bergsäng   skola,   683   92   Hagfors   

Följsamhet   &   Inkallning   

  

Två   dagars   kurs,   för   att   få   en   jakthund   (eller   vilken   hund   som   helst)   att   bli   mer   följsam,   
lyhörd   och   villig   till   samarbete.   

Målet   är   att   få   hunden   ännu   mer   uppmärksam   på   mig.   För   att   nå   dit   måste   jag   vara   tydlig   och   
begriplig   för   hunden.   Det   gör   jag   bäst   genom   att   utnyttja   och   använda   hundens   egna   språk,   
signalerna.   Då   kan   jag   enklare   få   hundens   uppmärksamhet,   och   en   fungerande   följsamhet   

bygger   alltid   på   att   vinna   hundens   uppmärksamhet.   

Dag   1    börjar   med   hur   jag   använder   mig   av   hundens   signalspråk,   hundens   sätt   att   
kommunicera.   Jag   vill   bli   tydlig   för   hunden   när   det   gäller   broms,   följsamhet   och   inkallning.   

Sedan   tränar   vi   praktiskt   resten   av   dagen.   

Dag   2    kör   vi   övningar   i   stigande   svårighetsgrad   som   är   kopplade   till   varje   enskild   hund   och   
förare.   Det   är   också   nu   vi   börjar   jobba   med   belöningar,   vi   letar   oss   in   i   hundarnas   automatiska   
belöningssystem.   Målet   för   en   hundförare   är   att   bli   en   ”belöningsmaskin”   i   hundens   ögon,   och   

då   handlar   det   om   väldigt   mycket   mer   än   att   ha   godis   i   handen.   

Vi   kommer   också    –   om   någon   vill   och   behöver   -   att   prata   oss   fram   till   problemlösningar   ur   
alla   möjliga   synvinklar,   både   i   vardag   och   i   jakten.   

Alla   kursens   praktiska   övningar   är   individbaserade.    Alla   hundar   är   individer,   precis   som   
alla   förare.   Dessutom   har   alla   ekipage   olika   förkunskaper.   Men   hundarnas   och   förarnas   ålder,   

kön,   ras   och   erfarenheter   spelar   ingen   roll.   Allt   handlar   om   individen.   Det   är   därför   kursen   
riktar   sig   till   individerna,   till   dig   och   din   hund.   

Hoppas   vi   ses   i   slutet   av   juli!   /   Peter   Ekeström   -   Dogworks   
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Pris:     
Deltagare   med   hund:    3000   kr   inkl   föreläsning   fredag,   mat   och   fika.     

Åhörare:    1500   kr   inkl   föreläsning   fredag,   mat   och   fika.   

Hålltider:     

  fredag:   kl   18:00   -   21:30     
Lördag:   kl   08:30   -   17:00.   Samling   från   08:00.     

Söndag:   kl   08:00   -   15:00   
mer   information   skickas   ut   i   samband   med   bekräftelse   av   er   anmälan.     

  
Arrangör:     

För   information   och   anmälan   till   helgkursen;   
  mail:    lydigahundar@telia.com   
tel:   070-516   58   98   efter   17:00   

LLH,   Lyckliga   Lydiga   Hundar,   Marina   Bergström     

     

  sponsrad   av   Klarälvdalens   Häst   &   fritidscenter.     
Här   finner   du   en   fin   inhägnad   hundrastgård   för   din   hund.     

Beläget   vid   Sjögränds   Travbana.   För   mer   information   ring   070-336   66   83   
Medlemskap   krävs.     
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