Aktiviteter på Timrå BHK under Hunden vecka, v 37.
Måndag 10 sept.
Prova-på, lydnad (startklass) 19.00.
Kom och testa de olika momenten i startklassen lydnad. Du får guidning och information om vad
det innebär att träna mot, och tävla i lydnad.
Ansvarig Ulle Liukkonen.
Tisdag 11 sept.
Föreläsning 19.00: Friskvård/utbrändhet hund.
Intressant föreläsning om friskvård för hund och risken för utbrändhet – tränar vi våra hundar för
mycket? Vilken press har vi idag på att hunden måste ”aktiveras” ständigt och jämnt? Hur kan vi
förebygga skador?
Föreläsare Anki Pettersson, Timrå Hundrehab.
Prova-på, uppletande och budföring. 18.00
Här får du veta mer om några av specialmomenten i brukset, som ingår som en del i huvudgrenarna
spår/sök/rapport. Uppletande och budföring är två moment som man med fördel även tränar som en
bra aktivering av hunden.
Ansvarig Heléne Eliasson.
Onsdag 12 sept.
Prova-på rallylydnad. 18.00
Testa den roliga sporten rallylydnad, som faktiskt inte betyder att det ska gå fort! Det syftar istället
på att föraren genom att följa skyltar med instruktioner ska guida sin hund genom en bana med
olika svårighetsgrader. Vara kartläsare som i en rallytävling helt enkelt! Mycket bra träning för
följsamhet och kontakt!
Ansvarig Eva Eriksson.
Föreläsning ”Vad beskriver beskrivaren”. 19.00
Mycket intressant om vad beskrivaren tittar på, och bedömer, när du gör en mentalbeskrivning
(MH) eller ett BPH med din hund. Få en bättre insikt om vad din hund gör och framförallt varför!
Föresläsare Anna Holter.
Torsdag 13 sept.
Prova-på Rapport. 18.00
Ytterligare en gren som hör till brukset. Historiskt så användes hunden till att springa med
meddelanden mellan två destinationer under krig. Det har utvecklats till en tävlingsform där hunden
ska löpa mellan olika stationer. För att upplägget ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du
anmäler ditt deltagande senast dagen innan via sms eller telefon till Gunilla, 070-687 34 81.
Ansvarig Gunilla och Bert Sjölund

Prova-på agility. 19.00
Testa om din hund gillar fart och fläkt, att hoppa över hinder och att krypa i tunnlar. Hundsporten
som kräver sin förare konditionsmässigt! Hunden bör ha fyllt 1 år.
Ansvarig Maria Granberg.
Lördag 15 sept.
Vi har tävlingar i NoseWork den här dagen. Välkommen att titta som publik och se vad den här
intressanta nosaktiveringen kan ge din hund! Tävlingen börjar kl. 8.00.

