
 

 

 Valpkurs plus två till… 

Valp-, Unghund- och 
Allmänlydnadskurs i paket. 
 

Vi ska prova ett nytt koncept där vi erbjuder ett paket med 
3 kurser i en följd, med stöttning av samma instruktörer i 
valpkurs, unghundskurs och allmänlydnadskurs. 

Vi söker därför 8 deltagare för kursstart torsdagen den 30 
januari 2020. Valpar med åldern 3-5 månader vid kursstart 
har företräde. 

I Valpkursen kommer huvudfokus ligga på att hitta ett bra 
samarbete mellan dig och din nya familjemedlem. 
Valpkursen är på 8 tillfällen, där vi ses 1 gång per vecka. 
När valpkursen är slut går kursen direkt över 
till en unghundskurs. 

I Unghundskursen kommer fokus ligga i huvudsak 
på koppelträning och andra eventuella problem som kan 
dyka upp när hunden blir tonåring. Vi kommer även 
fortsätta titta på samarbetsövningar och då mest i form av 
roliga/användbara trix. Unghundskursen är på 5 gånger 
men då träffas vi med 2 eller 3 veckors mellanrum. Detta 
upplägg bygger på att ni mellan tillfällena 
tränar hemma och om intresse och vilja finns, gärna ihop 
med övriga kursdeltagare. När Unghundskursen är slut tar 
vi sommarlov. I slutet av augusti börjar 
Allmänlydnadskursen.  

I Allmänlydnadskursen kommer fokus ligga på just det- 
allmän lydnad. Att få en hund som fungerar bra i vardagen, 
och målet med denna kurs kommer vara att du och din 
hund ska klara allmänlydnadspasset. 
 
Vi förväntar oss kunna förmedla en god grund för er och er 
hund att stå på, antingen ni vill tävla eller bara ha en hund 
som fungerar bra i vardagen.  

Kurslitteratur ingår med boken Bäst Var-Dag. 
 

 

 

 

 
Faktisk kostnad för kurserna: 
Valpkurs 850: - 
Unghundskurs 500: - 
Allmänlydnadskurs 750: - 
Sammanlagt 2100: - 
 
Paketpris om du betalar alla 
3 kurserna: 1700: - 
 
Man kan också delbetala 
enligt följande: 
Fullpris för de 2 första 
kurserna och 350: - för den 
sista. 

Anmälan är bindande. 

 

”Det hunden gör 

ofta blir den bra på” 

  Foto: Paws by Vidal 
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Datum och tider för kurserna 

Valpkurs 

Torsdag den 30 januari 18:30-20:45 

Torsdag den 6 februari 18:30-20:45 

Torsdag den 13 februari 18:30-20:45 

Torsdag den 27 februari 18:30-20:45 

Lördag den 7 mars 09:00-12:00 

Torsdag den 12 mars 18:30-20:45 

Torsdag den 19 mars 18:30-20:45 

Söndag den 22 mars 09:00-12:00 

Unghundskurs 

Torsdag den 2 april 18:30-20:45 

Söndag den 19 april 09:00-12:00 

Torsdag den 30 april 18:30-20:45 

Torsdag den 14 maj 18:30-20:45 

Torsdag den 4 juni 18:30-20:45 

 

Allmänlydnadkurs 

Torsdag den 27 augusti 18:30-20:45 

Torsdag den 3 september 18:30-20:45 

Söndag den 13 september 09:00-12:00 

Torsdag den 17 september 18:30-20:45 

Torsdag den 24 september 18:30-20:45 

Torsdag den 1 oktober 18:30-20:45 

Söndag den 11 oktober 09:00-13:00 

 


