VI KÖR REPRIS AV SUCCÉN FRÅN VÅREN:

LYDNAD
FÖR TÄVLING

MED DITTE ANDERSSON
Sugen på att gå en helgkurs i lydnad för en utav landets främsta instruktörer? Då har du
chansen nu! Vi på Mullsjö BK erbjuder en helgkurs med Ditte Andersson som
instruktör, hon har tävlat lydnad i både SM, NM och VM!
Ditterhar arbetat som hundinstruktör i 18 år och håller kurser i allt från
valp/unghundskurser, aktiveringskurser till tävlingslydnad från grundträning startklass till klass 3. Ditte skriver att : Jag tycker det är roligt att titta på helheten hos
ett ekipage. Hur man kan jobba om man tex lätt får en frustrerad hund, en hund som
ljudar, eller en hund som inte riktigt är motiverad. Vad kan vi själva som förare göra för
att det ska bli bättre? Grundträningen är något som jag brinner för också. Att få min
hund riktigt fint grundad så att det blir lättare att sen klättra upp i klasserna om jag
skulle vilja det. Att hitta rätt aktivitetsnivå i hunden beroende på vad jag ska träna
hjälper för att få momenten fina och hållbara. Att hitta rätt känsla hos sig själv gör ju
också att träningen kommer fungera bättre.
På kurserna lägger jag stor vikt vid att hitta glädje i träningen. För mig är det viktigt att
få hundarna trygga i situationen och bygga upp deras självförtroende. Och för dig som
förare ska det självklart också vara roligt att träna hund.
DATUM: 2-3 september 2017
PLATS: Mullsjö Brukshundklubb
PRIS:
Medlem i Mullsjö BK
Med hund: 1950 kr

Medlem i annan SBK-klubb
Med hund: 2200 kr

Max antal ekipage med hund: 6 st – först till kvarn!! Mat och fika ingår.
Åhörare:
1 dag: 400 kr / 2 dagar: 600 kr
Anmälan sker till linnea@gool.se märk mejlet med ”Anmälan lydnads-kurs”
Anmälan är bindande. Först till kvarn!

