
Ucklums Hund & Hälsocenter HB 

Höstens kursutbud: 

 

 På våra kurser så vill vi, förutom att hundarna  

ska lära sig att fungera i vardagen, även se till  

hela hundens behov så som språket, deras utveckling, 

olika typer av rädslor och hur vi kan hjälpa dem att 

må bättre, hur vi kan berika våra hundars 

grundläggande behov, raskunskap - för att väcka 

förståelse för olika raser och deras behov, men även 

hur vi kan jobba med våra hundar med tanke på 

förebyggande hälsa och friskvård … mm 

Skicka gärna en intresseanmälan till oss så startar  

kursen så snart vi fått ihop ett antal hundar. 

 

 Valp och grundkurs (från 4 månader och uppåt)  

6 x 2 tim – varvat teori/praktik   

Pris: 900 kr   Start datum: 2012-09-11 - kl. 18,00 

 

 Hunden i vardagen. En typ av vardagslydnadskurs där  

vi ser till hela hundens behov. 8 x 2 tim, varvat 

teori/praktik.   

Förkunskaper: Bör ha gått någon typ valp eller grundkurs.  

Pris: 8 tillfällen 1200 kr Startar under höstterminen.  

 



 Tävlingslydnad – klass 1 & 2 

8 x 2 tim. Varvat teori/praktik 

Förkunskaper: Bör ha gått någon typ av vardagslydnadskurs. 

Startar under höstterminen.  

 

 Berikning/aktivering för hunden delkurs 1 

Teori  1x 3 tim + 1x 1 tim (1:a enbart teori-utan hund) 

Praktik 1 x 2 tim Förkunskaper: inga förkunskaper krävs. 

Startar under höstterminen.  

 

 Berikningskurs för hunden delkurs 2 Blodspår som 

beriking  

Förkunskaper: Delkurs 1 – Berikning.  

1 x 5 tim  Startar under höstterminen.  

 

 Berikningskurs för hunden delkurs 3  

Uppletande, personspår och övriga nosarbeten.   

Förkunskaper: Delkurs 1 – Berikning.  1 x 5 tim   

Startar under höstterminen.  

Anmälan till kurserna görs via e-mail till:  

Susanne Karlsson - susanne@uhhc.se   

Ni kan skicka in en intresseanmälan till oss om ni vill gå en kurs. 

När vi fått in rätt antal till kursen skickas en info till er om 

datum och tid, så ni kan se om det passar er. Om ni vill ha 

platsen, så bekräftar ni detta till oss via e-mail eller brev och er 

anmälan är då gjord. 

Anmälan till kurs anses bindande om kursplatsen inte avbokats 

senast 14 dagar innan kursstart. Avbokas platsen senare är du 

fortfarande betalningsskyldig för kursplatsen!  



 Privatträning - vardagsproblem  

300 kr/tim 

200 kr/halvtimme 

Susanne Karlsson - 0703- 56 24 40 

Susanne Rydefjord – 0730-710667 

 

 Privatträning – tävlingslydnad. 

300 kr/tim 

200 kr/halvtimme 

Susanne Rydefjord – 0730-710667 

 Aktivitetspromenader - På våra hundpromenader riktar 

vi in varje promenad på något speciellt område som vi 

tränar lite extra på. Det kan vara allt från t ex. hur man 

kan berika promenaden för hunden, jobba med följsamhet 

och kontakt, koppelträning, spårning, hundmöten etc. Allt 

efter Era behov. Medtag gärna eget fika.  

Vi är ute ca 2 timmar. 

Max 10 hundar/promenad. Pris: 150 kr/promenad och 

hund. 

Start datum: 2012-08-21 

 

 Vid eventuella frågor så ring: 

Susanne K 0703-56 24 40 - Susanne R 0730-710667   

 


