
    

 

 

         Tävlingslydnad 
     PROVA PÅ TÄVLINGSLYDNAD  

 
Du kommer att få lära dig vad tävlingslydnad är och få med dig kunskaper och praktisk 

träning av moment. Att ha roligt tillsammans med din hund och utveckla färdigheter för ett 

bra sampel på planen. Målet är att du ska få tips och övningar så att du och din hund kan 

utvecklas vidare. Och att u vill fortsätta träna denna roliga sport! 

Vi kommer växla mellan teori om momentinlärning och praktisk träning. I kursen kommer vi 

att arbeta med både delar och helhet i moment. Kursen kommer även innehålla träning för att 

få ett bra samspel på tävlingsplanen 

 

Corona-anpassning: Vi följer självklart myndigheternas rekommendationer. Kursen kan även 

behöva ställas in om myndigheterna skärper rekommendationerna ytterligare. 

 

Hundens ålder: 9 Månader 
Sista anmälningsdagen: 2 Augusti  

Instruktör: Emmelie Nordström från Ulvens  

 

Antal deltagare:  Minst 4 och max 8 deltagare  

Lördag 14/8 kl. 10.00-15.00   

Söndag 15/8 kl. 10.00-15.00 

 

Plats: Holmsund brukshundklubb  

För vägbeskrivning, se hemsida – www.holmsundbhk.se 

 

Kostnad: 1200 kr / ekipage och det krävs medlemskap i Holmsund Brukshundklubb för att 

vara med på denna kurs. Medlemsavgiften ska vara betald innan kursstart. Medlemmar från 

andra klubbar får delta i mån av plats. 
 
Tag med godis och leksaker till din hund. Det är praktiskt om hunden kan ligga i bilen under 

teoripassen. Om inte det fungerar så är det bra att ta med en filt för hunden att vila på. 

Tag också med mat och dryck åt dig själv. Det finns kök med vatten, kyl, mikro och spis. 

 
Kontakta gärna Pia Keyser pia.keyser@ulsc.se eller 070-6205161 om du har några frågor eller 

funderingar. 

 

Anmälan: Sker på studiefrämjandets hemsida 
 

 

 

 

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 
 

http://www.holmsundbhk.se/
mailto:pia.keyser@ulsc.se

