
                                                                                                                                                
Brukslydnad med sikte på tävling 
 
Vi som ska hålla kursen är:  
Christel Jönsson allmänlydnadsinstruktör  
Jag har två äldre mudi, Salmiak och Urax. Har tränat tjänstehund, bruks/sök/spår, lydnad och rally.  
 
Veronica Andersson, medhjälpare  
Jag har malletiken Wix och jag tränar och tävlar henne i spår, sök och lydnad. 
 
Anette Jarl, medhjälpare 
Jag har två golden retriever, en äldre Blues som är tränad och tävlad i bruks sök, lydnad och rally. Jag 
har också min nuvarande träning- och tävlingskamrat Duva 2,5år som tränas och tävlas i sök, lydnad 
och jaktapportering. 
 
Mats Jarl, medhjälpare 
Jag har också två golden retriever. Zigge, en pensionär på 14 år, som har tävlat upp i elitklass sök 
och gamla klass 3 i lydnad. 
Min nuvarande hund, Jilla 6 år, tränas och tävlas i första hand i elitklass sök och lite i de lägre 
klasserna i lydnad. Vi tränar även jaktapportering. 
 
KURSEN STARTAR:  
2/9 kl 18,30-20 uppstart - planering 
8/9 kl 18,30-20 
22/9 kl 18,30-20  
29/9 kl 18,30-20 
6/10 kl 18,30-20 
 
Alla gångerna kommer att vara på klubben 
på onsdagar förutom första gången som är en  
torsdag. 
 
 
Kursen är till för dig som skulle vilja tävla i spår eller sök och tycker det är roligt att träna lydnad med 
din hund. Till våren kommer en fortsättning på denna kursen och då är vi 5 ggr i skogen och tränar 
spår/sök. De som har gått denna kurs har företräde till vårens kurs. 
 
Det vi kommer att göra på klubben är: 
- Arbeta med olika bruksmoment i olika stationer, både lydnad, uppletande grunder och budföring. 
- Vi kommer att välja moment från appellen och uppåt så att det ska finnas något för alla. Och för att 
vi ska kunna planera så behöver vi veta var ni är i träningen.  
Vi kommer att skicka ut frågor till de som anmäler sig. 
 
Kursen kommer att gå på kvällstid med max 8 deltagare.  
Pris: 700  

Anmälan till Christel Jönsson toveriet@telia.com 
 
Till första gången vill vi att ni tar med:  
Bra belöningar som ni vet att er hund jobbar för, gärna några olika t.ex leksaker och mjukt godis.  

.  
VÄLKOMNA  
Frågor skickas till:  
Christel Jönsson toveriet@telia.com  Veroncia Andersson v_andersson02@hotmail.com 
Anette Jarl anette.jarl@hotmail.com Mats Jarl mats.a.jarl@hotmail.com  
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