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Nyhetsbrev AUGUSTI 
 

Höstens kurser på 

Vildrosen hund! 
Attarp 227. 241 62 LÖBERÖD 

WWW.VILDROSENHUND.SE      T : 070-5542242 

 

Hej och välkommen till en ny termin med Vildrosen hund! 

Det har varit ett händelserikt år på Vildrosen hund! Vår nya 

kurslokal Rallyhallen är klar och vi kan nu erbjuda kurser i 

nosework och även arrangera doftprov. Vårt första doftprov 

höll vi den 3 augusti. För dig som missade detta blir nästa 

tillfälle preliminärt den 6 oktober, alla klasser. 

Nya kurser finns utlagda på hemsidan. Välj och vraka bland 

personspår, kantarellsök rallylydnad, agility och nosework. 

På Vildrosen hund tränar vi i små grupper och med 

belöningsbaserade träningsmetoder. 

 
 

Rallylydnad 
 
Rallylydnad nybörjare 
Vi går igenom skyltarna i nybörjarklassen och tränar på kortare 
banor. Datum: 29/8, 5/9, 19/9, 26/9 och 3/10. 
Tid 18.30 – 19.30. Pris: 1000 kr. 
 
Rallylydnad fortsättning 
Vi går igenom skyltarna i fortsättningsklassen och tränar på kortare 
banor. Datum: 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 och 7/11. 
Tid 18.30 - 19.30. Pris: 1000 kr. 
 
Rallylydnad Banträning 
Vi bygger upp en bana och tränar inför tävling.  
Nybörjare 27/12 kl 15.00. Pris: 100 kr. 
Fortsättning 28/12 kl. 15.00. Pris: 100 kr. 

 

Kommande kursstarter 

2019-08-18 

Personspår fortsättning 

Anmäla på www.sv.se 

2019-08-29 

Rallylydnad nybörjare 

2019-09-08 

Kantarellsök med hund 

Anmäla på www.sv.se 

2019-10-06 

Nosework grundkurs 
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Personspår 

Personspår grundkurs 
Hunden får lära sig att följa spår av människa. Utmärkt mental 
aktivering för hunden, fungerar lika bra i stan som på landet och i 
skogen. Vi kommer att prova på att spåra på olika underlag och 
också variera längden. Datum: 18/8, 25/8 och 1/9 2019. 
Pris: 600 kr. Tid: 14.15 - 15.45. Plats: Järavallen. 
 
Personspår fortsättning 
Vi ökar svårigheterna och provar längre spår, vinklar och olika 
underlag. Förkunskapskrav: grundkurs eller motsvarande kunskaper. 
Datum: 18/8, 25/8 och 1/9. Pris: 925 kr. Tid: 16 – ca 17.30. Plats: 
Järavallen. Kursen ges i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan 
i Lundabygden. Anmälan görs på www.sv.se. 

Kantarellsök 

På den här kursen får du lära dig hur du kan träna din hund att hitta 
kantareller ute i skogen. Bra aktivering för hunden och stärker 
samarbetet mellan er. Kursdagar: 8, 15, 22, 29 september 2019. Tid: 
Söndagar 16-17.30. Kursen ges i samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan i Lundabygden. Anmälan görs på www.sv.se. 

Nosework 

Nosework grundkurs 
Vi lär in eukalyptusdoften och tränar på behållarsök, inomhus och 
utomhussök. Datum: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 och 3/11. Kl 16 - 17.00. 
Pris: 1000 kr. 
 
Nosework fortsättning 
Vi fortsätter med fordonssök. Vi tränar också på höga och oåtkomliga gömmor, doftbilder och 
markering. Vi börjar också introducera lagerbladsdoften. 
Datum: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 och 8/12. Kl 16 - 17.00. Pris: 1000 kr. 

Agilityförberedande kurs för small, medium hundar. Endast 4 platser 

Kursen för dig som är intresserad av att träna och tävla i agility. Målet med kursen är att lägga en 
god grund för den blivande tävlingshunden. Kursmomenten omfattar lek och andra belöningar, 
handling, framåtsändande, hinderinlärning. Datum: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2. Kl 16 - 17.30. Pris: 1000 kr. 

    

 

 

 


