Välkommen att gå fortsättningskurs hos oss!
Lär dig och din hund mer – och ha kul!
Efter genomgången grundkurs i allmänlydnad kan du fortsätta med de aktiviteter som du
tycker verkar intressanta och som passar dig och din hund. Vi har en mängd olika aktiviteter
och vårt kursutbud är stort.
Våra fortsättningskurser
Vi erbjuder fortsättningskurs i allmänlydnad, grund- och fortsättningskurser i agility och rallylydnad samt
tävlingskurser i bruks och lydnad. Är valet svårt, kan du testa olika aktiviteter i ”Prova på – aktivering”.
För mer information om kurserna se foldern ”Glädje med hund – hundglädje” eller gå in på hemsidan
www.sbkronneby.com
Alla kurser följer ett kursmaterial med bok/DVD och arbetsplan.
Kurs

Kursavgift

Kurslitteratur

Arbetsplan

Att
betala*

FK Allmänlydnad
fortsättningskurs

750:-

”Allmänlydnad” medtages.

Ingår

750:-

PP Prova på – Aktivering

750:-

”Allmänlydnad” medtages.

Ingår

750:-

GK grundkurs

650:-

-

Ingår

650:-

FK fortsättningskurs

650:-

-

Ingår

650:-

GK grundkurs

650:-

-

Ingår

650:-

FK fortsättningskurs

650:-

-

Ingår

650:-

TK Lydnadklass I, termin 1

750:-

”Tävlingslydnad” 220:-

30:-

TK Lydnadklass I-II, termin 2

750:-

Ovan medtages

Ovan medtages

TK Appellklass spår, termin 1

750:-

”Brukslydnad” + ”Spårhunden” 210: + 210:-

30:-

TK Appellklass spår, termin 2

750:-

Ovan medtages

Ovan medtages

(Användes i grundkursen)

(Användes i grundkursen)

Agility

Rallylydnad

Tävlingskurser
1 000:750:1 200:750:-

* Till kursavgiften tillkommer medlemsavgift som gäller 1 år, se nedan.

Inträdeskrav

Medlemsavgift

För att du som deltagare ska få ut mesta möjliga av
kursen och kunna tillgodogöra dig kunskaperna
ställs det vissa grundläggande krav på dig och din
hund. Dessa är olika beroende på vilken kurs du
väljer. På nästa sida kan du se inträdeskraven.

Du måste vara medlem för att gå kurs. Medlemsskap
för år 2015 kostar 470:- och är rullande, dvs gäller
ett år från det datum du betalt. Om familjemedlem
vill delta på kursen eller bara vara medlem
i klubben kostar det 110:- per familjemedlem.

Så här anmäler du dig

Frågor?

Kursanmälan till alla kurser sker på hemsidan
www.sbkronneby.com, via anmälningsformuläret.
Ett startbrev skickas till din e-postadress några
veckor före kursstart med information om start
datum och betalning. Betalning ska ske till bankgiro
5603-5231 senast den dag som anges i startbrevet.

Frågor skickas i första hand till följande e-postadress: fortsattningskursronneby@outlook.com
Hundägarutbildningskommittén (HuKom) svarar.
Vill du bli uppringd så ange detta i mailet.

Inträdeskrav
Kurs

Grundläggande kunskaper och krav

FK Allmänlydnad
fortsättningskurs

Genomgången grundkurs i allmänlydnad eller motsvarande dokumenterade
kunskaper/färdigheter från annat håll

PP Prova på – Aktivering

Genomgången grund- eller fortsättningskurs i allmänlydnad.

GK Agility grundkurs

Genomgången fortsättningskurs i allmänlydnad eller inträdesprov för agility.

FK Agility fortsättningskurs

Genomgången grundkurs i agility.
Kunna ha hunden okopplad med andra hundar nära

GK Rallylydnad grundkurs

Genomgången grundkurs i allmänlydnad.

FK Rallylydnad fortsättningskurs

Genomgången grundkurs i rallylydnad.
Kunna ha hunden okopplad med andra hundar nära.

TK Lydnadklass I

Krav på förare och hund, dokumenterade förkunskaper och inträdesprov
enligt nedan.

TK Appellklass spår

Krav på förare och hund, dokumenterade förkunskaper och inträdesprov
enligt nedan.

Specifikt för tävlingskurserna TK
Generella inträdeskrav

• Föraren måste utbilda sig teoretiskt dvs noga läsa kursmaterialet och se på DVDn och föra anteckningar
inför träffarna med instruktörerna.
• Föraren måste avsätta tid för träning hemma.
• Föraren måste underhålla och vidareutveckla allmänlydnaden kontinuerligt.
• Föraren bör vara ideellt orienterad och villig att samarbeta med andra i kursen och på klubben.
• För TK appellklass krävs att hunden är registrerad i SKK.
• För TK appellklass bör hunden vara skottfast.
Inträdesprov

Varje år, i juni respektive februari, samlas de som vill anmäla sig till tävlingskurserna TK Lydnadsklass I
eller TK Appellklass spår termin 1. Då visar man upp sina färdigheter i allmänlydnad enligt specifikationen
nedan. I samråd med instruktör avgörs sedan vilken tävlingskurs som är lämplig för varje ekipage.
Vill du deltaga på inträdesprovet anmäler du detta via e-post till: fortsattningskursronneby@outlook.com.
Datum för inträdesprovet meddelas via e-post och kommer även att annonseras på hemsidan.
Speciella träningstillfällen inför provet kommer också att anordnas vilka meddelas på hemsidan.

Sitt

Hunden kommenderas till sittande ställning och föraren ställer sig i kopplets längd
bakom hunden. Person med hund passerar förbi 5 meter framför hunden. Föraren får
upprepa kommandot och hjälpa hunden tillbaka till sittande ställning en gång.

Ligg

Hunden ska lägga sig utan förarhjälp och ligga kvar 10 sekunder utan störning.

Kom

Hunden i 15 m lina ser andra hundar framför sig. Föraren står alldeles stilla och säger kom
en gång. Hunden ska reagera direkt och springa till föraren.

Gå fint

Hunden förs i slakt koppel och ekipaget går i en åtta runt två störningar. Förare och hund
ska ha (ögon)kontakt med varandra. Föraren får uppmuntra hunden med rösten.

Passivitet

Några ekipage står passiva med 5 meters mellanrum. Hundarna ska förhålla sig passiva
– sitta, ligga eller stå – under 1 minut.
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