
Vill du tävla bruks?
Umeå Brukshundklubb upprepar succén med kurskonceptet ”Vill du tävla bruks” 
som har målsättningen att öka intresset för att tävla i bruks. Resultatet från 
tidigare kurs blev uppflytt för alla kursdeltagare och ett fortsatt tävlande upp i 
klasserna inom bruksgrenen spår.
 
Instruktörer: Kerstin Davis (lydnad), Susanne Högdal (lydnad) och Anders Högdal (spår) 

Kursen riktar sig till dig som är ny inom hundsporten 
och vill tävla bruks.  Kursen är inriktad mot tävling 
och består av fyra etapper A-D som löper över 
ett och ett halvt år. Kursen avslutas med tävling i 
appellklass på klubbens vårprov 2019. 

För att bli ett framgångsrikt tävlingsekipage krävs 
ett bra grundarbete såväl i lydnad som i specialmo-
menten. 
I den här kursen ingår lydnad, spår och budföring.  
Kursen kommer att fokusera på detaljer och att ge 
en god bas till en fortsatt tävlingskarriär. Med små 
steg tar vi oss fram och lägger en bra grund för att 
du och din hund ska bli ett team och lyckas på täv-
lingsbanorna i framtiden.

Kursen kommer att fokusera på detaljer och att ge 
en god bas till en fortsatt tävlingskarriär.

Kraven på ditt engagemang och egen träning mellan 
kurstillfällena kommer att vara höga.

I övrigt krävs:
•  att du är medlem i Umeå Brukshundklubb och tävlar 
 eller kommer att tävla för UBHK
•  att du har grundlydnad på din hund
• hunden är minst 12 månader hunden är skottfast
•  hunden är renrasig (enligt SBK:s krav för deltagande 
 i bruksprov) om hunden är äldre än 18 månader ska  
 den ha genomfört MH eller BHP
•  Vid kursanmälan kommer du att få svara på några  
 frågor angående din målsättning och  
 tävlingsambition samt förväntningar på kursen.
6 kursdeltagare som uppfyller kraven kommer att väljas  
ut utifrån frågorna.



God relation och grundläggande momentinlärning
Den första etappen är inriktad mot att bygga en god relation mellan förare och hund, belöning- och lek, 
inlärning, koncentration och störningsträning samt momentinlärning i de grundläggande momenten 
såsom linförighet och platsliggning.

Teori och praktik kommer att alterneras och tillsammans arbetar vi med att hjälpa varandra framåt.

DATUM  TID  PLATS  INNEHÅLL

lördag 10/2  09:00 – 13:00  Klubbstugan  Kursstart, inledning, presentationer 
   Vad är bruksprov? 
   Relation ekipage, lek och kontakt 
   Förutsättningar och grunder för hundträning

torsdag 15/2  18:30 – 21:30  Klubbstugan  Föreläsning klicker – Anders Högdal

lördag 24/2  09:00-12:00  Loboohallen  Koncentration – och störningsträning 
   Lek och kontakt 
   Grundläggande momentinlärning linförighet

söndag 4/3  09:00-12:00  Loboohallen  Koncentration – och störningsträning 
   Lek och kontakt 
   Grundläggande träning linförighet 
   Momentinlärning platsliggning

torsdag 15/3  17:00 – 20:00  Loboohallen  Koncentration- och störningsträning 
   Lek och kontakt 
   Träning linförighet och platsliggning 
   Momentinlärning apportering

Torsdag 29/3  17:00 – 20:00  Loboohallen  Koncentration- och störningsträning 
   Lek och kontakt 
   Träning linförighet, platsliggning och apportering

lördag 14/4  09:00 – 13:00  Loboohallen  Koncentration- och störningsträning 
   Lek och kontakt 
   Träning linförighet, platsliggning och apportering 
   Diskussion om varje ekipage om fortsatt arbete

ETAPP A – Vill du tävla bruks?

TOTALT ANTAL STUDIETIMMAR 30   
FÖRELÄSNING KLICKER OCH SHAPING 
Torsdagen den 15 februari. Föreläsare Anders Högdal

Dagens moderna hundträning bygger på positiv inlärning. Den här föreläsningen 
kommer att förevisas med hund och teoretiskt gå igenom de enkla grunderna för att 
du ska förstå och komma igång med dina egen träning. 
En 3 tim. lång föreläsning som bl a kommer att behandla frågor som; Relation, vikten 
av att belöna på rätt ställe och vid rätt tidpunkt, Vad gör hunden när du belönar?

Etapp

A



Momentinlärning och spår/budföring
Den andra etappen är inriktad mot en fortsatt noggrann momentinlärning av lydnadsmomenten i  
appellklass och en fortsatt satsning mot att ge en god grund till framgångsrika tävlingsekipage.

Den tredje etappen är en grundläggande kurs i spår/budföring med instruktör Anders Högdal kommer 
att gå parallellt med lydnadskursen i denna etapp med åtta tillfällen. Spårkursen kommer att inledas 
efter avslut av etapp A med tre tillfällen innan sommaren för att förbereda för egen spårträning över 
sommaren. Lydnadsdelen av kursen genomförs under hösten 2018 och består av sju tillfällen.

DATUM  TID  PLATS  INNEHÅLL

8/5  18:30 – 20:45  Klubbstugan  Kursstart med spårteori

15/5  18:00 – 21:45  Skogen  Spår, grundläggande övningar budföring

12/6 18:00 – 21:45  Skogen  Spår, grundläggande övningar budföring

Resterande tillfällen för spårkursen på hösten bestäms vid första kurstillfället.

KURS A, C , D– Vill du tävla bruks?

TOTALT ANTAL STUDIETIMMAR (LYDNAD & SPÅR) 65

Etapp

B,C

Momentträning och  
tävlingsförberedelse
Den fjärde och sista etappen är inriktad mot noggrann 
och detaljinriktad momentträning av lydnadsmomenten 
i appellklass samt tävlingsförberedelse inför start på 
klubbens vårprov 2019. Grundläggande momentinlär-
ning inför framåtsändande och kryp kommer att också 
att gås igenom.

Kursen genomförs under våren 2019. 

Etapp

D

Anmälan och kostnad
Studietimmar: totalt 125.  
Anmälan är bindande och sker på särskilt formulär på www.ubhk.se 
Pris: 7.500 kr, inkl. hyra av Loboohallen.  
Kan delas upp i två inbetalningar, 3750 kr innan kurstart i februari samt 3 750 kr  senast den 1 juni 2018.



KORT PRESENTATION AV KURSLEDARNA

ETAPP A, B, C o D

BRUKSLYDNAD 

Under över 20 år har Kerstin och Susanne tränat o tävlat hund tillsammans. De brinner 
för brukssporten och kommer att kursen kom- mer att inspirera och ge nya infallsvinklar 
till morgondagens tävlingsekipage. 

KERSTIN DAVIS. SBK instruktör och aktiv medlem inom UBHK sedan 90-talet. Kerstin har 
lång och gedigen tävlingserfarenhet med flertalet spårcert och deltagande på Svenska 
mästerskapen för spårhundar. I dag har Kerstin två schäfrar, 12-åriga pensionären Asta 
samt ungtuppen, Gösta 3 år.

SUSANNE HÖGDAL. Aktiv medlem i UBHK sedan 1993. Susanne har en lång tävlingserfa-
renhet där de bla deltagit tio gånger på Svenska mästerskapen för spårhundar. Förrutom 
ett flertal cert har de ett SM silver i bagaget. I familjen i dag finns två Border Collies,  
Skott 13 år och ynglingen Kasper, snart 2 år.

En gemensam nämnare hos dem båda som hundtränare, är att de är inriktade på detaljer 
och att att ha kul i sin hundträning. 

ETAPP A

FÖRELÄSNING: KLICKERTRÄNING 

ANDERS HÖGDAL. SBK instruktör och aktiv medlem sedan mitten av 80-talet med lång 
erfarenhet från både tävlingsbanor och föreningsliv. Anders var en av de första som 
introducerade shaping- och klickerträning till Norrland. Under åren har bla Anders föreläst 
i ämnet shaping/klicker på klubbar runt om i landet. På meritlistan finns bla ett  
SM-silver och ett SM-guld för räddningshundar. Han har även deltagit på flera  
Nordiska- och Svenska mästerskap samt tävlat i alla bruksgrenar förutom skydd. 

ETAPP D

SPECIALMOMENT: SPÅR OCH BUDFÖRING

ANDERS HÖGDAL. Se information ovan


