
Du & Din valp är välkomna till Helsingborg Brukshundklubb. 

Vi har tagit fram ett koncept av kurser för valpar 3 – 12 månader, där Du & Din 

valp börjar er utbildning med den lite längre kursen för att lägga grunderna och 

sedan kompletterar med korta temakurser efter intresse. 

 

Du & Din valp bygger grunden 

Det här är kursen som kommer att utgöra grunden för dig och din valp i er 

kommunikation och ert samspel. Här får du som hundägare lära dig hur du blir 

tydlig, du lär dig att läsa din valps signaler och hur du ser att valpen läser dina. 

Du kommer att träna på hur du motiverar och belönar din valp, hur du får den 

att söka din kontakt, att följa dig, komma när du kallar, kunna koppla av samt 

hur du avbryter ett oönskat agerande. För de som är nya som hundägare kan 

kursen med fördel kompletteras med kursen ”Du & Din valp i vardagen” 

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hur du som förare påverkar din hund. Hundens sinnen och signaler, motivation 

– inlärning, avkoppling och lek. 

Praktiskt kursinnehåll: 

Övningar i syfte att nå kontakt och en god relation mellan förare och hund. 

Inlärning och övningar för följsamhet och samarbete och för att hunden ska 

kunna förstå olika kommandoord exempelvis sitt, ligg, hit, nej. 

Allmänt: 

Valpens ålder: 3-6 mån eller 6-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 8 ggr (4 ggr x 120 min x samt 4 ggr x 90 min) 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 1470 kr 

 

 

 

 



 

Du & Din valp i vardagen 

Det här är kursen där du som hundägare får lära dig grunderna för en lugn och trygg 

hantering samt uppfostran i vardagssituationerna.  

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden”.  

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hur du som förare påverkar din hund, friskvård, utfodring, hundägaransvar. 

Praktiskt kursinnehåll: 

Övningar för att på ett bra sätt kunna uppfostra valpen i vardagliga situationer. Vi kommer 

att träna avkoppling, hantering, visitation, ta valpen i och ur bilen, torka tassar, gå i koppel. 

Allmänt: 

Valpens ålder: 3-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x 90 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 630 kr 

 

Du & Din valp utforskar olika miljöer 

Här får du som hundägare introducera din valp till olika miljöer där du får lära dig att hantera 

den på ett lugnt och tryggt sätt.  

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden”.  

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hundens sinnen och signaler. Hur valpen lär sig genom olika erfarenheter vilket diskuteras i 

samband med de praktiska övningarna. 

Praktiskt kursinnehåll: 

Träning av kroppskontroll på en miljöbana, åka buss och tåg, besöka djurpark, gå på stan. 

Platserna kan variera men står angivet i kursinbjudan inför respektive kursstart.  

 

Allmänt: 

Valpens ålder: 4-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x 120 - 180 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 630 kr, ev tillkommer kostnader för buss eller tåg. 



Du & Din valp provar luktsinnet 

Luktsinnet är hundens viktigaste sinne och här får du introducera din valp till olika övningar 

där valpen får använda luktsinnet och där du får lära dig att läsa din valp när den arbetar. 

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden”.  

Teoretiskt kursinnehåll: 

En kort introduktion till de olika övningarna och hur valpen där kommer att arbeta samt vad 

du som förare ska göra. 

Praktiskt kursinnehåll: 

Prova på personspår, sök, uppletande och specialsök.  

Allmänt: 

Valpens ålder: 4-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x ca 120 -180 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 840 kr 

 

Du & Din valp utvecklar lek, kontakt & relation 

Lek är så mycket mer än belöning, lek är ett naturligt roligt sätt att kommunicera med valpen 

på. Du lär dig läsa din valp och hur du på olika sätt kan utveckla relationen med hjälp av 

leken.  

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden”.  

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hundens sinnen och signaler, föremålsintresse, socialt samspel hund/förare. 

Praktiskt kursinnehåll: 

Övningar där du och din valp utvecklas tillsammans genom lek.  Fokuserar på att hitta rätt 

energinivå. Vi tränar på att läsa hundens och vårt eget kroppsspråk, hitta rätt energinivå, 

koncentration, ”av och på knapp”, vänta – varsågod, loss etc. 

Allmänt: 

Valpens ålder: 4-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x ca 120 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 840 kr 

 

 



Du & Din valp introduceras till klickerträning 

Här får du lära dig grunderna i operant inlärning och hur du formar din hunds beteende. 

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden”.  

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hur du fokuserar på att belöna ett korrekt beteende och få hunden att erbjuda beteendet 

frivilligt. 

 
Praktiskt kursinnehåll: 
Enkla övningar där du med hjälp av en betingad förstärkare (klicker) formar din hunds 

beteenden. 

Allmänt: 

Valpens ålder: 3-12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x ca 90 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 630 kr 

 

Du & Din valp siktar på tävling 

Det här är kursen för dig som har som målsättning att tävla med din valp och vill börja träna 

på grundfärdigheter. 

Kursen bör kompletteras med kursen ” Du & Din valp bygger grunden” samt ”Du & Din valp 

utvecklar lek, kontakt och relation” 

Teoretiskt kursinnehåll: 

Hundens sinnen och signaler,  

Praktiskt kursinnehåll: 

Grundfärdigheter där övningarna anpassas efter valpens kroppskontroll, lek samt lösträning. 

Allmänt: 

Valpens ålder: 4 -12 mån vid kursstart. 

Kurslängd: 4 ggr x 120 min 

Kursen har inga förkunskapskrav. 

Kurspris: 840 kr 


