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Workshops med hundträning 

 
I samarbete med instruktör Gunnel Hjort erbjuds 
hundträning med flera olika fokus! 
 
Gunnel har flera decenniers erfarenhet, aktiv inom 
tjänstehund, specialist på problemhundar och 
hundproblem samt varit SBK-domare inom flera 
bruksgrenar. Hon har även tävlat i samtliga bruksgrenar 
och lydnad.  
 
 
När: Kristi himmelsfärd 12 – 15 maj 2021 
 
Var: Sturups Hundcenter, Nötesjövägen 275, 233 91 Svedala      

Innehåll: Workshops med tema - Privat träning – Uppletande - Spår 

Pris:  Workshop 850 kr/3 h (max 6). Privatträning 900 kr/h (1-3 deltagare/h). Spår 1 000 kr (max 6) 
 
 
Planering 

Ons 12/5 Tors 13/5 Fre 14/5 Lör 15/5 

Workshop 5        09-12   
Uppletande          

Workshop  3       09-12 
Vidareutveckla   

Spårdag           09-16 Workshop 1       09-12 
Ny hundägare        

Workshop 2        14-17 
Rusta din hund       

Privatträning       13-15 Privatträning      13-15 

Privatträning       18-19 
 

Workshop 4        16-19 
Vässa formen      

 

 
 
 

Privatträning – med ett proffs 

Passa på att få hjälp med precis det du behöver inför sommarens hundliv. Boka en timme exklusivt 

för skräddarsydd träning eller dela med någon träningskompis för ny inspiration.  Finslipa, förnya 

eller förbättra – helt individuell anpassning. 
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Workshop 1 - För dig som är ny hundägare 

Du har din första hund och frågorna är många. Här får du träna på att skapa en bra relation med din 

hund. Vi väcker intresset för lek och samarbete dvs. grunden för all träning och i vardagen. Du får 

prova på olika individanpassade övningar ihop med din hund, tex godissök och inkallning. 

Vardagssituationer kan vara koppelträning, hantering och hundmöten etc. Inga förkunskaper. 

 

Workshop 2 - Rusta din hund för vardagen 

Dags att utveckla fler färdigheter och förbättra din och hundens prestation Nivån anpassas efter 

varje ekipage. Du får träna på kontakt, störningar, lydnad mm med fokus på att du och din hund ska 

ha en bra relation.  

 

Workshop 3 - Vidareutveckling lydnad 
Vill du vidareutveckla er som ekipage? Vi arbetar vidare på relation och allmänlydnad, och utvecklas 

kanske till och med mot tävling.  Vi kommer tex. att träna på uppmärksamhet, störningsträning och 

att hunden ska kunna hålla kontakt med dig under lite mer krävande situationer. 

 

Workshop 4 - Vässa formen  

Är du på väg upp i klasserna? För dig som gillar att tävla och vill finslipa på något moment i 

lydnad/brukslydnad, eller kanske till och med behöver tips för 10:an i elitklass. 

 

Workshop 5 - Uppletande 
Du kanske behöver en bra strategi inför höstens tävlingar? Att träna uppletande med hunden är 

både roligt och nyttigt, och ger ett bra samarbete mellan hund och förare.  Målet är att hunden ska 

plocka upp saker med människovittring – bra att kunna om man tappar bort någonting. 

 
 
 
 
Anmälan:  gunnel.hjort@gmail.com 
 
Betalning: swish  0706023137 
 
Villkor:  https://www.gunnelhjort.com/services-9 

 
 
 
Frågor: Gunnel Hjort  0706-02 31 37   gunnel.hjort@gmail.com  

Ing-Marie Hagerev  0708-44 71 24  info@sturuphundcenter.se 
 
 
 

Välkommen 😊 

mailto:gunnel.hjort@gmail.com
https://www.gunnelhjort.com/services-9
mailto:gunnel.hjort@gmail.com
mailto:info@sturuphundcenter.se

