Dogworks
Hundkurs med Peter Ekeström,
Träna hundar på hundars vis;
Bromsen, följsamheten, inkallningen
Lördag-söndag 28-29 april 2018
Plats: Kjells Vapen, Götene, Skaraborg
Förra årets kurs med Peter var väldigt uppskattad och hade både lokala deltagare (Småland)
och långväga deltagare från Norge och från Hälsingland. Därför håller vi en kurs i år igen för
Korthårsgruppens medlemmar (övriga i mån av plats) i Skaraborg!
Peter har en lång och gedigen erfarenhet av hundar i allmänhet och jakthundar i synnerhet.
Målet med kursen är att få hunden ännu mer följsam och lyssnande.
För att nå dit måste du vara tydlig och begriplig för hunden. Det gör du bäst genom att utnyttja och använda hundens eget språk, signalerna. Då kan du enklare få hundens uppmärksamhet, och en fungerande följsamhet bygger alltid på att vinna hundens uppmärksamhet.
Alla kursens praktiska övningar är individbaserade. Alla hundar är individer, precis som alla
förare. Dessutom har alla ekipage olika förkunskaper. Men hundarnas och förarnas ålder, kön,
ras och erfarenheter spelar ingen roll. Allt handlar om individen.
Nybörjare och erfarna hundar och hundförare är välkomna!
Pris: 1800:-/ekipage (max 20 st)
För- och eftermiddagsfika båda dagarna ingår.
Boende: Uppställning av husvagn på plats kan ordnas till ett begränsat antal. Annars rekommenderas Kollängens vandrarhem som ligger ca 6 km från Kjells vapen.
För mer info: www.kollangen.se även Falkängens vandrarhem i Hällekis erbjuder boende dit
är det ca 16 km. För mer info: www.falkangen.se
Anmälan till: Ida Sörensen, 070-301 47 49, idasorensen@live.se
Program:
Lördag 28 april:
10.00 Samling, fika och föreläsning, 150 bilder om hundens språk, signalerna och om det logiska sättet att kommunicera med hundar.
12:00 Lunch
13:00 Praktiska övningar, fika när vi blir hungriga
19:00 Grillkväll, Korthårsgruppen håller med grillar, ta med det du vill äta!
Söndag 29 april:
9:00 Samling, praktiska övningar
10:30 Fika
12:00 Lunch
13:00 Praktiska övningar
15:00 Fika och avrundning på helgen
Se mer av Peter & Dogworks på facebook: https://www.facebook.com/peterdogworks/
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