
 

 
 

 
Vi trotsar semester och sommarvärmen och välkomnar till kurs! 

 
Kurs i tävlingslydnad & brukslydnad 

med Mariah Andersson 
 

fredag 15 augusti – söndag 17 augusti 2014 på Umeå Brukshundklubb, Ön 
 

- ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet & Lydnadsgruppen på Umeå BHK 

 

 
Ännu en gång bjuder vi upp den duktiga och omtyckta instruktören Mariah Andersson till 

en kurs i tävlingslydnad och brukslydnad. Denna gång har vi vässat upplägget ytterligare 

för att vi ska kunna utveckla oss och våra färdigheter som tävlingsekipage. Som vanligt 

blandar vi praktisk träning, förevisning med hund samt teoretiska genomgångar.  

 

Under kursens gång kommer vi att fokusera lite extra på tre viktiga områden när man 

tränar för tävling; Belöningsträning, Helhetsträning samt Störnings- och 

Stadgeträning, se bifogad kursplan. Vi kommer också, som vanligt, att ge utrymme för 

deltagande ekipage att få enskild hjälp med moment som man själv väljer ut. Målet med 

kursen är att deltagarna ska få verktyg för att förbättra sin egen träning och bättre kunna 

utbilda sin hund och nå framgångar på tävlingsplanen. 

 

Delta med hund 

Antalet platser med hund är begränsat till åtta ekipage med inriktning tävlingslydnad eller 

brukslydnad. För att alla ska få ut så mycket som möjligt av kursen vill vi att hund och 

förare ska ha viss tävlingserfarenhet. Därför gäller följande förkunskapskrav; 

 

- Kursen är i första hand öppen för medlem och tävlande för UBHK med hund som 

är minst uppflyttad till klass två Lydnad eller Lägre klass Bruks med sikte mot de 

högre klasserna. 

 

- I andra hand övriga med hund som är uppflyttade till klass två Lydnad eller lägre 

klass Bruks med sikte mot de högre klasserna. 

 

Delta som åhörare 

Eftersom antalet platser med hund är begränsat så vill vi passa på att starkt lyfta fram 

möjligheten att vara med som åhörare, något som inte ska underskattas. Inga 

förkunskapskrav krävs för att vara åhörare. Så för dig som vill börja tävla, tävlar klass ett 

/appellklass, har valp eller unghund finns alltså möjlighet att delta och lära sig massor om 

hur du kan ge dig och din hund en bra grund för att lyckas med träning och tävling. 

 

 

 

 



Kursavgift och anmälan 

Anmälan görs på mail; kristina.stiernspetz@ubhk.se senast 6 juli 2014. Ange namn på 

förare, klubbtillhörighet, namn på hund samt tävlingsmeriter. Anmälningarna behandlas i 

den ordning de inkommer och efter urvalskriterierna för kursen, se ovan, och besked 

lämnas löpande. Anmälan till kursen är bindande. Preliminära kurstider fredag-lördag 

8.30 – 17.30, söndag 8.30 – 15.00 

 

- Deltagande med hund 3 heldagar: 1600 kr 

- Åhörare 3 heldagar: 400 kr 

- Åhörare enstaka heldag: 200 kr 

 

Mer information om betalning kommer i samband med kallelse till kurs! 

Samtliga ekipage skall redan före kursens början bestämma sig för tre moment (förutom 

fritt följ) man vill fokusera på under den enskilda träningen. Det kommer inte att göras 

någon momentgenomgång utan fokus ligger på din egen träning. Önskemål om moment, 

motivation varför du valt just dessa (ev. problemområden) samt en kort presentation om 

dig själv samt din hund, skall senast 14 dagar före kursens början sändas till: 

kristina.stiernspetz@ubhk.se  

Presentationen skall innefatta en beskrivning av dig själv, din hund, vad ni har presterat 

på tävlingsbanorna hittills och vilka mål du har med din träning, samt hundens och 

förarens styrkor och svagheter. Därefter kommer definitivt tidsschema att presenteras. 

 

 

 

 

 
 

Mariah Andersson tävlar tillsammans med sin nuvarande hund, kelpien KORAD LPII 

SUCH SLCH SBCH TJH (FM) Cukid’s Guru ”Redo” i elitklass lydnad och elitklass 

spår. Redo är kontrakterad flygvapenhund och har dessutom tidigare tävlats upp till klass 

3 agility och hoppklass med cert i agility som högsta merit. 

På debuten i lydnads-SM 2010 slutade de på en 18:e plats, de har varit uttagna till 

lydnadslandslagets talangtrupp, deltagit vid flera rankingtävlingar, blivit uttagen till 

landslagsläger och säsongen 2011 lyckades de kvala in till inte mindre än tre svenska 

mästerskap - i lydnad, spår och bevakning! Under Bruks- och IPO-SM 2011 var det dessutom 

Mariah och Redo som presterade den bästa lydnaden av alla SM-deltagare! Även 2012 deltog 

Mariah och Redo i lydnads SM och i år, 2014, kvalade de in som 13:e ekipage till lydnads SM 

mailto:kristina.stiernspetz@ubhk.se
mailto:kristina.stiernspetz@ubhk.se


i Sollefteå. Mariah har nu även en ny unghund som hon lägger grunderna på. Man utvecklas 

enormt av att träna olika typer av hundar och för Mariah har hennes unga Malinoishane Tur 

öppnat många nya vägar och tankar kring träning. Mariah är noggrann med detaljer och 

jobbar med fokus, attityd, precision och glädje i sin träning. Mer om Mariah kan ni läsa på 

http://teamredo.bloggplatsen.se 

 

 
 

 

”Mitt jobb som instruktör är att lära hundägare att själva förstå sina hundar. En kurs 

är gjord för att föraren ska få teoretisk och praktisk hjälp med att själv kunna utveckla 

sin egen träning.  Det jag kan göra under en helgkurs, det är att ge föraren byggstenar, 

inspiration, nya idéer och förhoppningsvis ge tips om nya möjliga vägar att gå vidare i 

träningen. Jag hoppas ha kunnat ge hundföraren redskap att själv tänka, titta och 

analysera sin hund och sin egen träning. Som instruktör kan man oftast inte lösa 

specifika problem över en helg – man kan bara lägga fram en plan för hur man ska 

kunna träna bort det mer långsiktigt. Jag vill titta på helheten om man har ett problem 

- inte bara på problemet i sig, för ofta finns lösningen om man tittar i ett större 

perspektiv så som i engagemang, belöning och precision!  

För en hundförare är det viktigt att få se olika typer av hundar, att fundera och 

diskutera kring olika problem. Först då kan du se problemen från ett annat perspektiv 

och hitta andra lösningar än standardvarianten. Kom ihåg att ju fler olika hundtyper 

du har sett och analyserat - desto mer erfarenhet får du i din egen erfarenhetsbank, 

som alltid finns redo att plocka ur när den dagen kommer!” 

 

Mariah Andersson, Enköping  
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