
Intensivkurs – Valp 
Här har du chansen att komma med på en valpkurs som går under en helg. 
Lördagen den 22 september klockan 09.00 -13.00 samt 
Söndagen den 23 september klockan 09.00 – 13.00. Totalt 10 stycken 45 minuters pass 
Teori och praktik varvas under kursen. Kursen kommer att innehålla många praktiska 
moment och övningar men även teori. 
Vi kommer fokusera på kontakt, följsamhet, lek, passivitet, hantering m.m. för att skapa en 
trygg och bra relation med din valp. 
Vi kommer delvis att prata om valpens utveckling, ”byteshandel” och hur vi kan använda oss 
av olika belöningar. 
Max. antal deltagare 6 stycken. 
Pris 700 kronor, om du inte är medlem i KBK tillkommer 530 kronor för medlemskap. 
 Medlemsförmåner 

- Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov & 
tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat. 

- Du får vår medlemstidning Brukshunden - Sveriges största hundtidning för aktiva 
hundägare - hem i brevlådan 6 gånger per år. 

- Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter, 
vår försäkring personolycksfall ingår i medlemsavgiften. 

- Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring. 
- Genom vårt samarbete med Royal Canin får du som medlem löpande erbjudanden 

gällande hundfoder och näringslära. 
Anmälan via anmälningsformuläret, klicka här 
Kursledare: Evelina Olsson 
 
Intensivkurs – Grundkurs 
Här har du chansen att komma med på en grundkurs som går under en helg. 
Lördagen den 22 september klockan 15.00 -19.00 samt 
Söndagen den 23 september klockan 15.00 – 19.00. Totalt 10 stycken 45 minuters pass 
Kursen kommer att innehålla många praktiska moment och övningar men även teori. 
Vi kommer att fokusera på kontakt, följsamhet, lek, passivitet, hantering m.m. för att skapa 
en trygg och bra relation med din hund. 
Vi kommer delvis att prata om hur vi kan använda oss av olika belöningar men även hur vi 
kan tänka och göra när vi stöter på problem (störningsträning). 
Max. antal deltagare 6 stycken. 
Pris 700 kronor, om du inte är medlem i KBK tillkommer 530 kronor för medlemskap. 
Medlemsförmåner 

- Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov & 
tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat. 

- Du får vår medlemstidning Brukshunden - Sveriges största hundtidning för aktiva 
hundägare - hem i brevlådan 6 gånger per år. 

- Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter, 
vår försäkring personolycksfall ingår i medlemsavgiften. 

- Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring. 
- Genom vårt samarbete med Royal Canin får du som medlem löpande erbjudanden 

gällande hundfoder och näringslära. 
Kursledare: Evelina Olsson 
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