
 

           Välkommen på Valpkurs, 

   inriktning mot tävling 

 

Antal deltagare: 6 deltagare 

Valpens ålder: Vid kursstart bör valpens ålder vara inom spannet 3 – ca 9 månader. 

Kursstart:  7 september kl 18,00 

Kurstillfällen:  14/9, 21/9, 5/10, 19/10, 29/10 (obs lördag kl 10:00)  
 

Tid:   18.00 – 19,30 
 
Plats:   Mariestads brukshundklubb 

Senaste anmälan: 31 augusti 

Kursledare: Ellen Staam tillsammans med Helena Martinez 
 
Kursens innehåll: En valpkurs för dig som i framtiden vill utöva en hundsport med din 

hund. På denna kurs varvar vi viktiga vardagsgrunder som valpen har 
nytta av resten av livet med att skapa förutsättningar för en framtida 
tränings- och tävlingspartner. Målet är att bygga ett positivt samarbete 
mellan förare och hund genom bra belöningar och lek. Vi kommer även 
gå igenom följsamhet, fokus, stadga, impulskontroll, kroppskontroll, 
hantering, inkallning och apportering. Vi testar/visar också olika 
hundsporter samt låter valparna prova på att spåra. Kurslitteratur ingår 
inte men vi kommer utgå från böckerna ”Bäst var dag” och ”Bästa 
starten”. Vill ni köpa böckerna har vi några böcker till försäljning. 

 
 
Anmälan via mail till kurser.mbhk@gmail.com I mailet skriver du namn, personnr, telefonnr samt 

ålder, namn och ras på din hund 
  
 
Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt för att få gå kurs på Mariestads brukshundklubb! 
  
Kurspris:  1200:- för vuxen deltagare. 950:- för ungdom. I priset ingår enklare fika. 

Medlemskap i Mariestads Brukshundklubb krävs. 
 
OBS: Anmälan är bindande och faktura på kursavgift skickas ut av Studiefrämjandet. 
Medlemskapet ska du lösa samtidigt som du anmäler dig (om du inte redan är medlem) 
För dig som är ny medlem: 

För att gå kurs krävs att man är medlem i Svenska Brukshundklubben. Medlemsavgiften är 550 

kronor (400:- kr är en central avgift till SBK, 25:- går till Skaraborgs distriktet och resterade 125:- går 

till Mariestads BHK)  

Information om ungdoms- familje- eller delbetalande medlemskap hittar du på vår hemsida:  

www.mbhk.se/medlemsskap  
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