
”DEN NAKNA RESAN - inpå bara skinnet” 

Varmt välkommen på en intim middag- och föreläsningskväll på  

Sturup Hundcenter! 

 
Föreläsare och matlagare: Jörgen Lundqvist 

En torsdagskväll efter jobbet kan det vara skönt att bli serverad hemlagad middag 

och en personlig och inspirerande föreläsning i mindre grupp (max 12 st). 

 

Tid: 2 mars kl 18.30 – ca 21.30 

Plats: Sturup Hundcenter 

Pris: 540 kr inkl moms 

Här bjuds du på hemlagad middag och en längre, mycket personlig föreläsning av Jörgen. 

Tjusiga utställningsbilder på Facebook mm ser vi i massor varje helg och trycker på ”like”. Men vad ligger 

egentligen bakom? Och hur kommer man dit? 

Här får du följa med på en mycket personlig resa som egentligen är tre olika som vävs samman. 

- Resan med Otto – en Show Dog som är Västeuropas mest vinnande i sin ras 

- Resan med Pella – en blyg tik vars första utställning ledde till total katastrof 

- Jörgens personliga resa till att vara handler och tränare – en resa som i mycket är lik Pellas 

Då Jörgen håller kurser i hela landet som handlertränare är ni många som hört honom föreläsa. Här får du 

komma honom in på bara skinnet! Under kvällen får du på resans gång följa Jörgens grundtänk kring 

utställningsträning. Du får konkreta tips på hur du kan träna din hund och får samtidigt följa med på en 

inspirerande resa avseende såväl hundträning som personlig utveckling. 

Med sig har Jörgen två hundar som han använder aktivt i föreläsningen – Otto och Pella 

Du får hands-on-hjälp med hur du kan jobba med bord, hantering, stå-moment mm. Hur ska vi tänka då vi 

tränar och vad är det vi ska träna på? Du får se när Jörgen jobbar med båda hundarna och konkreta råd hur 

du själv tränar på olika sätt. 

Du får också en mycket mer personlig del. Den blyga tiken och Jörgen – är de så olika egentligen? Du får följa 

med på en resa som går inpå bara skinnet på båda och är långt mer personlig än någon kursdeltagare fått 

uppleva tidigare - samtidigt som du får med dig praktiska tips på hur du jobbar med kroppsspråk, 

förberedelser och att ta plats i ringen – oavsett vilken personlighet du egentligen har. 

Då deltagarantalet är litet finns goda möjligheter till egna frågor som förhoppningsvis leder till givande 

samtal i gruppen! 

 

Anmälan: Föranmälan krävs då det är begränsat antal deltagare 

1. Skicka förfrågan om plats till handling.lundqvist@gmail.com 

2. Betala in 540 kr - Swish 1234-794194 eller Bankgiro 5708-5979. 

3. Ange ”namn + 230302” vid betalning 

mailto:handling.lundqvist@gmail.com

