Kurs i BRUKS
Temakurs
FREMADSENDING (NBF)
SØNDAG 13. MAI KL. 9 - 14
SØNDAG 27. MAI KL. 9 - 14
Kurset er beregnet på deg som ønsker å
konkurrere i NBF.
Du vil få en grundig innføring i øvelsen
«fremadsending» i NBF programmet.
Kurset inneholder både teori og praksis.
Vi trener en og en hund, og ved å følge med
på hverandres hunder lærer man mye om
treningen av denne øvelsen.
Individuell oppfølging – alle nivåer - få
deltagere
(se nedenfor for mer info om kurset)

Instruktør
Dato og tidspunkt

Anne Gry Øyeflaten

Sted
Pris medlemmer SH/ikke medl.
Påmeldingsfrist
Påmelding via nettsiden

Romerike
Kr. 1700 / kr. 2000
6. april

Søndag 13. mai kl. 9 - 14
Søndag 27. mai kl. 9 - 14

www.stovnerhundeklubb.no (skjema)
Bindende påmelding
* Ved fulltegning vil Stovner sine medlemmer bli prioritert.
* Ved stor interesse vil de som har bidratt til å hjelpe til på
stevner og annet i Stovner bli prioritert.

Kurs i BRUKS
Mer om kurset
Du vil få en grundig innføring i øvelsen fremadsending i NBF programmet.
Kurset inneholder både teori og praksis.
Ekvipasjene bruker å være på ulike nivåer, så ved å følge med på hverandre vil du lære mye om hvordan du
kan gå frem videre med din egen hund.
Noe av det vi vil gå igjennom:
• Regelverket
• Hvordan skal øvelsen se ut & hva er din målsetning
• Vanlige fallgruver / flaskehalser
• Nødvendige grunnferdigheter
• Delmoment og kjeding av øvelser
• Viktigheten av kriterier
Individuell oppfølging – alle nivåer. .
Måletsetningen med kurset er at du drar hjem med en større verktøykasse og masse inspirasjon til å trene
videre.

Presentasjon
Anne Gry gikk sine første instruktørkurs i
brukshund hos Major Randulf Gimre (Forsvarets
Hundeskole), Kurt Blixt og Lars Fält på 90 tallet.
Siden den gang har det blitt mange kurs og
treninger, i inn- og utland, i ulike grener.
Anne Gry har fokus på positiv hundetrening, og
ønsker at hundene skal jobbe med intensitet,
glede og konsentrasjon. Tilbakevendende tema
er ofte: motivasjon, rett intensitet/følelse for
oppgaven, gode belønningssystemer,
grunnferdigheter, nøyaktighet, samspill og
glede.
Hun har deltatt på flere norgesmesterskap i
både spor og rundering med flere hunder. I
2013 ble hun Norgesmester i spor (NBF) med
Havrevingens Ambra *Udda* (Korthåret
Hollandsk Gjeterhund).
Ved siden av å konkurrere i A spor og A
rundering konkurrerer denne ekvipasjen også i
IPO, SL, FH (lange IPO spor), Elite lydighet,
Heelwork to Music og Freestyle.
De har oppnådd championat i 4 ulike grener;
Bruks, Lydighet, Heelwork to Music (HTM) og
utstilling.

