Kontakt
Ordförande:

Monica

0708-32 39 10

ordforande@stenungsundsbk.se

Hundägarkurser:

Gun-Britt

0708-73 97 93

kurs@stenungsundsbk.se

Agilitykurser:

Klas

0704-47 29 94

agility@stenungsundsbk.se

Rallylydnadskurser: Britt

0303-77 53 35

rallylydnad@stenungsundsbk.se

Hemsida:

http://www.stenungsundsbk.se/

Facebook:

Stenungsunds Brukshundklubb

GPS koordinater: N 58° 0' 20.42'' , E 11° 52' 24.35''

Stenungsunds BK
 en brukshundklubb med ca. 300 medlemmar
 belägen i Toröd, Jörlanda.
 Kurser – valp, agility, bruks, lydnad och rallylydnad
 Torsdagar är det öppet hus/allmän träning

Agility
En fartfylld och rolig sport
för hunden och föraren.
Hunden skall springa en
hinderbana och forcera
hindren i rätt följd och på
rätt sätt och som vid
tävlingar ska genomföras på
tid.

Lydnad
Att träna vardagslydnad rekommenderas för
alla hundägare.
Även att träna lydnad för att tävla är roligt och
spännande, men det är mer tidskrävande. Det
handlar mycket om att träna kommandon och
upprepa olika moment tills de utförs felfritt.

Valpkurser
Kurser startar löpande.
För dig med valp från 12
veckor.
Du får lära dig samarbete,
kontakt, koppelträning,
inkallning, passivitet,
följsamhet, sitt, ligg
och skogsspår.

Bruks
Bruks är ett gemensamt namn för fyra olika provgrenar som Svenska
Brukshundklubben (SBK) ansvarar över.
 Brukslydnad
Vissa moment jämförbara med
de moment som ingår på
lydnadsprov. Vissa moment är
speciella för brukslydnaden,
tex krypa, eller skälla på
kommando.

 Rapport
En rapporthund ska ta sig
emellan två förare på kortast
möjliga tid.

 Spår
Spåret som hunden ska följa är
efter en människa.
 Sök
Sökhundar tränas och används
för att hitta människor, men
kan också lära sig att söka efter
till exempel narkotika,
sprängämnen eller andra
ämnen.

Rallylydnad
Du och din hund ska följa en bana med
uppställda skyltar. På skyltarna visas
instruktioner för de övningar som ska
utföras och hur ni ska gå för att
komma till nästa skylt.
I rallylydnad är det glädjen och
samarbetet som är i fokus, man kan
träna när och var som helst.

