
VÄLKOMMEN TILL KONTAKT & SAMSPEL!  

  

DAGAR & TIDER 
 

TISDAGAR 

17,15-18,15 

 

15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 

 

Vi håller alltid till på AMNIS HUNDHUS,  

om inget annat blir bestämt  

under kursen. 

ANMÄLAN 
 

Anmälan görs via det formulär  

som finns på vår hemsida.  
 

Kursavgiften á 1095kr görs i samband 

med anmälan till bg nr 308-7624. 
Ange ditt för- & efternamn + Samspel 15/10 

 

Observera att ni ej är anmälda förrän  

vi erhållit er betalning! 
 

OBS! Anmälan är bindande! 

INSTRUKTÖREN 
 

Er instruktör under kursen kommer att vara Ellinor Skogetun.  
 

Ellinor är utbildad valp-unghunds- och allmänlydnadsinstruktör, vilket var en bred 
utbildning och hon läste bl.a. etologi, hundens språk & klicker. 
Hennes största intresse är relationen mellan hund och människa och hur vi  
på olika sätt jobbar för att få ett så bra samspel som möjligt!  
 

Med hundarna som funnits i familjen har hon provat på allt från jaktlydnad  

och spår till agility och lydnad, och idag har hon sällskap av hunden Nino, en 

Nederlandse Kooikerhondje 

LITE ATT TÄNKA PÅ 
 

Vi rekommenderar att era hundar är fullvaccinerade då de går på kurs. För att vara fullvaccinerad bör hunden 

ha fått DHPPi minst vart 4e år (senast vid 1 års ålder) samt vaccin mot kennelhosta (KC eller Pi) varje år 

däremellan. 
 

Tyvärr kan vi inte ta emot löptikar under kursen, men om er hund börjar löpa under kursens gång är ni varmt 

välkomna att gå kvar utan hund för att lära er övningarna och träna själva hemma. 
 

Under inlärningsfasen är det viktigt att hunden är motiverad att utföra önskat beteende. Ta därför ALLTID med 

mycket gott godis och leksaker till er hund! 
 

Ha oömma kläder och vanligt koppel till hunden (EJ rullkoppel!) och vanligt halsband/sele utan strypeffekt. 
 

Se till att er hund har fått kissa och gjort ifrån sig ordentligt innan träningen börjar. 

Kontakta oss vid frågor: kurser@amnishundhus.se 

 


