
 

 

Att utbilda och träna hundar på Helsingborg Brukshundklubb  

Vi på Helsingborg Brukshundklubb vill ge dig som hundägare kunskap i hur du ska kunna 

skapa en relation med din hund byggd på förståelse av hundens mentalitet, sinnen och 

signaler. Den förståelsen och kommunikationen mellan dig och din hund ligger till grund för 

all fostran och träning. 

Vi baserar vår träningsfilosofi på kunskapen om hundens mentalitet där vi ser till de 

individuella behoven. Vi har ”Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och 

relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning” som grund för vår verksamhet.  

Vi strävar alltid efter att på bästa sätt anpassa utbildningen efter din hunds behov och 

förutsättningar. Olika hundraser varierar i mentala egenskaper, det gör också att alla 

hundägare inte kan och inte ska få exakt samma råd för hur de ska uppfostra sin hund.  

Vi anser inte att koppel/halsband och belöningsträning är varandras motsatser. På vissa 

resursstarka hundar kan ett av föraren rätt använt koppel och halsband vid uppfostran vara 

en förutsättning för att kunna tillämpa belöningsträning. Du som förare får lära dig att 

hantera din hund på ett lugnt och bestämt sätt. Du får en hund som känner sig trygg med dig 

och är mottaglig för din träning, en träning som vi anser ska bygga på en förväntan på 

belöningar. 

Vi lägger stor vikt vid en grundläggande individanpassad uppfostran. På våra valp-, grund- 

och allmänlydnadskurser får du och din hund träning utifrån era behov. 

Våra instruktörer är utbildade för att kunna coacha och instruera dig i hur du bäst tar tillvara 

din hunds egenskaper. De ger förslag till individuella lösningar så att du får bästa möjliga 

stöd i hur du ska uppfostra din hund.  

Hunden är en familjemedlem och dess uppfostran är hela familjens angelägenhet. Hos oss är 

hela familjen välkommen att följa med på hundägarutbildningen 

För dig som vill träna vidare med din hund hos oss finns det många möjligheter. Vi har kurser 

och träningar i bruksprov, såväl svenska som internationella, tävlingslydnad och rallylydnad. 

Vi har även kurser för dig som är intresserad av klickerträning liksom temakurser med fokus 

på specifika områden exempelvis hundens mentalitet, doftdiskriminering och 

lösträning/inkallning. För dig som vill utbilda dig vidare utan att vara tävlingsinriktad finns 

det flera kurser att välja på. En populär kurs är vår aktivitetskurs, en ”prova-på” kurs som 

täcker många områden. 

Instruktörerna på klubben har alla en gedigen grundutbildning och mångårig erfarenhet av 

att träna med egen hund. Vår verksamhet bygger på att vi har välutbildade instruktörer som 

kontinuerligt vidareutbildar sig. 
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