
 Kurs i grunnferdigheter 
 Start 19. Januar 2019 

Har du planer om å konkurrere i lydighet, rally, brukshund eller agility med hunden din? Eller 
har du bare dilla på å trene hund? Da er dette kurset perfekt for deg! 

Når du skal trene en framtidig konkurransehund bør du ikke begynne å tenke på de ferdige øvelsene 
med en gang – det du skal begynne med er GRUNNFERDIGHETENE. Grunnferdighetene er 
grunnleggende adferder som inngår i flere ferdige øvelser. F.eks sitt, ligg, innkalling, utgangsstilling, 
stå osv… 

På dette kurset lærer du å trene ca. 17 grunnferdigheter som du vil ha stor nytte av når du skal trene 
videre både innen lydighet, brukshund og/eller agility. Vi bruker å si at hvis hunden kan de 17 
grunnferdighetene kan du enkelt lære den hva som helst etterpå. 

Som på de andre Canis-kursene er hovedfokus på å lære eieren riktig treningsteknikk. Du vil lære 

treningsprinsipper som gjør deg i stand til å fortsette treningen selvstendig etter kurset. 

Info om instruktør Anne Reinsnes: 

Instruktør i Canis Lofoten og Vesterålen. Har i dag en flatcoated retrivergutt på 11 måneder som jeg 

foreløpig trener grunnferdigheter med. Planen er å drive med bruks, rallylydighet, spor og 

retriverjakt.  

I 2013/2014 gikk jeg KlikkerTrenerkurs, og har i ettertid tatt en rekke kurs gjennom Canis før jeg i 

2017/2018 gjennomførte Canis sitt klikkerinstruktør kurs. Jeg er også godkjent som testleder for 

mentalbeskrivelse og karaktertest. 

Som instruktør er målet mitt å spre kunnskap om belønningsbasert trening og klikkertrening, samt 

viktigheten av å ha en god relasjon til hunden sin. 

Kurset vil foregå innendørs i «gamle Meieriet» på Sortland. 

Tidsrom: Kurset går over en lørdag og 6 kvelder. Vi starter med teori med påfølgende trening 

 lørdag 19 januar kl. 10 – 14, de øvrige praksiskveldene går onsdager 18.00 - 19.30 i 

      uke 4- 9. Siste kurskveld er 27, februar. 

Alder: Åpent for alle hunder, uansett alder. 

Maks antall deltakere: 6 stk. 

Pris medlemmer: 1500,- 

Pris ikke medlemmer: 2200,- 

Påmelding gjøres på hjemmesiden: sortland-hundeklubb.no  Under kurs 

Velkommen til kurs ! 

http://www.sortland-hundeklubb.no/

