
Hundverksamhet Höstens kurser 2022-07-27 

Höstens kurser 
Valpkurs Lek och Lär 
Start den tisdag 23 augusti kl 18-19.30 i Hundhallen Dorotea. Den pågår under 6 tisdagar 
från den 23 augusti. 

Under kursen kommer vi att fokusera på bra kontakt och god relation samtidigt som vi lägger 
grunder för en god vardagslydnad. Vi anpassar övningarna för varje ekipage för att försöka 
skapa en bra relation mellan förare och valp. Under valpkursen lägger vi grunden för 
hundens fortsatta träning och ett tillfälle att socialisera sig med andra hundar. Vi kommer 
även att prova på lite olika sätt att träna hunden, exempelvis tricks, och att använda nosen 

Nosework Grundkurs 
Start den tisdag 23 augusti kl 20-21.30 i Hundhallen Dorotea. Den pågår under 6 tisdagar 
från den 23 augusti. 

Kursen lär ut hundsporten Nosework från grunden. Nosework bygger på samarbete, tillit och 
självförtroende. I sporten använder hunden det den är bäst på, dvs nosen, för att hitta en 
doft.  Du får lära dej att läsa din hund så du vet när den är i doftmolnet. Det är en roligt och 
glad sport som alla, både hundar och människor kan utöva. Instruktör är Eva Lindh 
Waterworth som är certifierad instruktör i Nosework. Under kursen får du lära dej de olika 
moment som ingår i sporten och tar dej fram till doftprov. Kursen avslutas med ett doftprov 
för de som vill. 

Parkour  
Parkour är en endagarskurs den 10 september 2022 klockan 9-15. 

Dogparkour är en hundsport som passar alla typer av hundar. Det är en rolig sport som du 
kan utöva var- och närsomhelst. Du gör övningar som passar din hund utifrån hundens 
fysiska och psykiska förmåga. Du anpassar svårighetsgraden till din hund. Dogparkour tränar 
upp din hunds fysik och hundens mentala förmåga samt även samarbete och 
kommunikationen mellan hund och förare. Fördelen med sporten är att du inte behöver 
någon speciell utrustning utan du använder dej av din omgivning, dvs de miljöer du befinner 
dej i för att utföra olika övningar. l 

Rallylydnad  
Den 17-18 september anordnas en helgkurs i Rallylydnad. Tiden är mellan 9-15 båda 
dagarna. Vi håller till i Hundhallen i Dorotea. 

Rallylydnad är en sport som bygger på samarbete, kontakt och glädje. Det är en officiell 
sport inom Svenska Brukshundklubben. Sporten innebär att hunden och föraren går genom 
en bana som består av skyltar som visar de olika moment som ska utföras. Momenten kan 
exempelvis vara slalom, sitt, ligg, sväng vänster.  

För alla kurser gäller det att du anmäler dej på https://twotracks.se/anmalan-kurser-hund/ 

Välkomna 

Eva och Ingela 
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