
 

 
 
 
 
Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas 
oavsett mål med hundägandet. Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att 
alla hjälps åt att driva klubben. Grunden för vår verksamhet är gemenskap och utveckling. 
   

Vår devis är Tillsammans kan vi 

 

 

 

 

 

 

 
Valpkurs ä r ett utmä rkt sä tt att bygga upp en bra relation tillsammans, ha roligt 
och ä ven lä gga grunden till fortsä tt trä ning. Under kursen kommer vi bland annat 
att ö va på  att gå  i koppel, inkallning, miljö trä ning och nosarbete. Vi lä r oss ä ven 
om vilka lagar och regler som gä ller fö r hundä gare, samt trä nar på  att titta på  
hundens tä nder, undersö ka tassar osv. 
 
Instruktör: Pia Keyser och Ulla Bergkvist 
Antal deltagare:  min 4 ekipage max 6  
Hundens ålder: 4 – 10 månader 
Sammankomster:  Ons 2/9 kl 18.30-20.45 

Ons 9/9 kl 18.30-20.45 
Sö n 13/9 kl 15.00-17.15 
Ons 16/9 kl 18.30-20.45 
Tis 29/9 kl 18.30-20.45 
Tor 1/10 kl 18.30-20.45 

 

Plats: Holmsund brukshundklubb  
För vägbeskrivning, se hemsida – www.holmsundbhk.se  
 
Kostnad: 600 kr / ekipage 
Kurslitteratur: Hä rliga valptid – Fö rstå  och utveckla din valp av Ingalill och Curt 
Blixt. Ingå r ej i kursavgiften. 
 
Anmälan: Skicka din anmä lan till pia.keyser@ulsc.se med fö ljande uppgifter 
senast 23 augusti 
Ange valpkurs i betalningen 
- Namn 
- Personnummer 12 siffror (krav frå n studiefrä jandet) 
- Adress 
- Telefon nr 
- E-post 
- Medlemsnr i Brukshundklubben  
- Hundens ras, namn och å lder 

Anmälan är bindande och bekräftelsemail med bl.a. betalningsuppgifter kommer skickas ut 
efter mottagen anmälan till den mailadress som uppges i anmälan – dubbelkolla så denna 
stämmer!  
 
Du behöver vara medlem i Holmsund Bhk för att gå kursen  
Har du frågor kontakta Pia Keyser pia.keyser@ulsc.se  
Varmt Välkomna  
Pia & Ulla  
 

 
 

Valpkurs 
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