
KUL MED HUND

Kul med hund  
Målet med denna lite annorlunda kurs är att få prova 
på nya hundsporter och få tips på nya 
vardagsaktiviteter du lätt kan göra tillsammans med 
din hund och få detaljer som hjälper dig framåt i din 
tävlingsgren. Du ska ha kul med hunden helt enkelt!  

Kursen kommer att ha olika instruktörer. Anledningen 
till detta är att du härmed får chans att delta i just den 
aktuella instruktörens spetskunskap och hjärtefråga.  

Kursen kommer att gå på olika veckodagar och olika 
klockslag och kolla noga om du behöver ta med dig 
något speciellt till något tillfälle. Men mycket mjukt 
godis, vattenskål och en välrastad hund är ett måste 
till varje gång.  

Kostnad väljer du hela kursen kostar det 1500:- totalt 
inkl fika. Väljer du delar av kursen går lika bra men då 
ser prisbilden ut så här: 

Tillfälle 1-3 600:- 

Tillfälle 4-5 400:- 

Tillfälle 6-7 400:-  

Tillfälle 8-9 400:- 

Tillfälle 10 200:-  



Tillfälle 1-3 

Vad: balanskul med bollar. Instruktör: 
Robie Aqvilin robieaqvilin@gmail.com 

När: 12/3, 26/3 och 2/4 18.00-20.00 
Hur vi tränar hundarnas balans och styrka 

med hjälp av balansbollar. Medtag 
balansboll (typ pilatesboll, 
balansplatta, peanutboll eller 
balansdisk, se sista sidan för tips på 
vad du kan ta med dig och ev köpa 
det).  

Tillfälle 4-5 

Vad: kul med agility. Instruktör: Alicia Fritz 
När: 8/4  och 15/4. 18.00-20.00 
Hur: glada och förberedande övningar för 

både nybörjare och nästa agilityhund.  

Tillfälle 6-7  

Vad: kul med lydnad. Instruktör: Alicia Fritz 
När: 22/4 och 29/4 18.00-20.00 
Hur: Vi jobbar med roliga övningar där du 

och din hund får en teamkänsla !  

Tillfälle 8-9 

Vad: Sökkul i skogen. Instruktör: Padma 
Lavigne Vullings 

När: 11/5 och 25/5 10.00-14.00 
Hur: Vi möts vid klubben och åker vidare 

tillsammans. Ta med gott godis, roliga 
leksaker och oömma kläder. Glöm 
inte vatten och fika! 

Tillfälle 10 

Vad: Kul med kameran. Instruktör: Robie 
Aqvilin robieaqvilin@gmail.com 

När: 19/5 kl 10.00-13.00 
Hur:  medtag kamera (gärna systemkamera 

men mobil funkar det med). Vi börjar 
med teori om bildtänk och avslutar 
med att fota varandras och vår egen 
hund.  



Till tillfälle 1-3 tar du med dig något för 
hunden att balansera på. Robie och 
klubben har lite att låna ut men bäst är det 
om du har eget med dig. Ska du köpa 
något så är Bi l temas/Clas Olssons 
balanskuddar (gärna 2 st) eller FitPAWS 
jordnötsformade boll eller Fitbones ben 
absolut bäst. Sämst alternativ är den helt 
runda bollen men. Jag förstår at det är 
mycket pengar för något man inte vet om 
man kommer att använda eller ej.  Ta då 
hellre en soffkudde eller luftmadrass.   

Här kommer exempel på vad:

Finns 
även på Clas 

Olsson. Gärna 2 
st

Rätt stor Soffkudde

Vanlig luftmadrass

Balanskuddar

Finns i olika storlekar, välj 
rätt för din hund!!. Sök på Fitpaws eller 
FITbone och det finns mängder med 

olika saker!!!

Rund pilatesboll


