
 

 

Helsingborg Bk kommer till hösten att erbjuda en kurs med Heidi Ljungbeck - för dig som vill 

komma långt i din roll som hundtränare och siktar på ett lydnadschampionat eller högre. 

Känner du att du vill ha hjälp, inspiration och guidning på vägen, då är detta ett ypperligt tillfälle. 

Heidi tävlar aktivt i elit lydnad med sin Border Collie Chip som är 4,5 år. Hon har även en ny 

Border Collietik som snart är 1 år och startklar i lydn.kl 1. 

Heidi & Chip har meriter som SLCH och DKLCH, 7:a i Årets lydnadshund 2012, distriktsmästare i 

Skåne 2012 och uttagen till Sveriges Talangtrupp 2012, kvalat till SM 2012, samt 7:a på SM i 

lydnad 2013. 

Du kan läsa mer om Heidi och hennes träning på www.heidishundideologi.com 

Kursen kommer att vara upplagd i tre steg. Stegen är fristående men du har nytta av att ta stegen 

i turordning. 

 

 

 

Steg 1: Öppen kursdag där du får information och exempel på hur kursen kommer 

vara upplagd. Kort personlig genomgång med samtliga ekipage. 

Öppen för dig som är uppfl. till lyd.kl 2 upp till elit och medlem i SKK, SBK eller DKK. 

Kostnad 100 kr betalas på plats. Datum: 31/8 kl 10.00. Sista anmälan 130823. 

Anmälan skickas till sinnesfrojdheidi@hotmail.com 

Steg 2: Kurs på 7 tillfälle á 3 timmar. 

Här koncentrerar vi oss på teamwork mellan dig och din hund och med mycket fokus 

på föraren. 

Personlig guidning där du får hjälp med att sätta upp målen och hur du ska nå dem. 

Kursen är individuell och anpassas efter varje ekipage. 

Öppen för dig som är uppfl. till lydn.kl 2 upp till elit och medlem i Hbg Bk. Max åtta 

deltagare. 

Kostnad 2 100 kr. Anmälan är bindande och görs via formulär på www.hbgbk.com 

senast 130809. 

Datum: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 kl 10.00 – 13.00. 

Steg 3: Återkopplar efter vintern med 5 tillfälle á 3 timmar, ca varannan vecka. 

Här går vi djupare in och plockar på dem små detaljerna. Vi utvecklar och förnyar 

våra mål och du får personlig guidning hur du ska nå dina mål. 

Vi avslutar med en träningstävling där vi tillsammans med domaren går igenom 

protokoll och bedömning. 

Öppen för dig som är uppfl. till lydn.kl 2 upp till elit och medlem i Hbg Bk. Max åtta 

deltagare. 

Kostnad 1 500 kr. Anmälan är bindande. Datum: meddelas senare (start i april -14). 

http://www.heidishundideologi.com/
http://www.hbgbk.com/

