
Välkommen till Brukssatsning online  

med Karin Haglund & Jenny Wibäck 

Vi vill här dela med oss av våra bästa tips inom brukslydnad, nosarbete & tävlingspsykologi. Visionen 

för vårt gemensamma koncept är lättsam bruksträning med respekt för hunden, för en glad och 

stabil helhet! 

Tillsammans har vi 50 års tävlingserfarenhet ihop med hundar av åtta olika raser. Vi låser oss därför 

inte i trender, utan vi brinner för individanpassning utifrån såväl förare som hund.   

Kursen drivs genom en sluten Facebook-grupp, där nytt kursmaterial läggs ut varje vecka. Du väljer 

själv när du vill vara inloggad. Vi besöker gruppen minst två gånger per vecka för att återkoppla på 

frågor, funderingar & filmklipp. Inför kursstart kommer du få en mer detaljerad studiehandledning.  

 

 

Coachning kring lydnadsmomenten 

Vår ambition är att erbjuda ett smörgåsbord med flera olika infallsvinklar på varje moment. Oavsett 

var du och din hund befinner er i träningen så hoppas vi att du ska hitta ett tips som passar just er, 

just nu. Respektive moment är aktivt under en fyraveckors-period och får en egen ”tråd” i vår grupp. 

Ibörjan av den perioden lägger vi ut filmklipp & träningsbeskrivningar.  

Du väljer vilka övningar du vill prova i din egen träning och vi hjälper dig vidare med råd & tips utifrån 

det du redovisar.  Frågor & funderingar får gärna kompletteras med korta filmklipp.  Under kursens 

sista två veckor finns det möjlighet att åter få återkoppling på träning i samtliga moment.  

 

Kursplan 
Vecka Tema 

4 Kryp + Spårutmaning 1 

5 Skall 

6 Uppletandeutmaning 1 + Målsättningsarbete 1 

7 Framförgående & framåtsändande 

8 Spårutmaning 2 

9 Fritt följ / Linförighet 

10 Uppletandeutmaning 2 + Målsättningsarbete 2 

11 Apportering (trä/metall/tung) 

12 Spårutmaning 3 + Målsättningsarbete 3 

13 Inkallning med ställande & läggande / Inkallning 
 + Läggande under gång 

14 Uppletandeutmaning 3 + Tävlingsförberedelse 1 

15 Platsliggande & budföring 

16 Spårutmaning 4 + Tävlingsförberedelse 2 

17 Hopp-sitt / Hopp över hinder 

18 Uppletandeutmaning 4 + Tävlingsförberedelse 3 

19 Stegen + möjlighet till uppföljning i tidigare moment 

20 Spårutmaning + möjlighet till uppföljning i tidigare 
moment 

Karin & Arn, silvermedaljörer på spår-
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Uppletande & spår 

Karin bjuder på fem roliga spårutmaningar, som både kan vara åtgärdande för vanliga problem och 

förebyggande för att få en pålitlig spårhund. För att du ska få ut mesta möjliga är det bra om du 

kommit igång med din spårträning. Delar av Karins utmaningar i uppletande kan man även ta med sig 

och använda i sin sökträning. (Behöver du tips på avlämningar och hålla fast-övningar så hänvisas till 

vårt kursmaterial kring lydnadsmomentet apportering.)  

 

Tävlingspsykologi 

Jenny bjuder på övningar inom målsättningsarbete och 

tävlingsförberedelser.  Delar av dessa är hämtade från hennes bok 

”Starka tillsammans – i träning, tävling & tanke”. Du väljer själv om du 

vill redovisa dina svar i gruppen eller om du gör övningarna för dig 

själv. (För mer info om boken och ev. beställning, klicka på bilden!) 

 

I delarna spår & uppletande & tävlingspsykologi ingår ingen personlig 

coachning, men för den som önskar finns det självklart möjlighet att 

komplettera detta upplägg med privat träning eller praktisk kurs. 

(Karin finns i Göteborg och Jenny i Halland.) 

 

Om oss 

Vi har nyligen lärt känna varandra och upptäckt att vi delar många värderingar kring hundträning & 

coachning. Eftersom vi båda är aktiva inom flera olika grenar grundar sig våra metodval på träning "i 

lagom dos" (snarare två timmar per vecka än två timmar per dag). Vi är också övertygade om att väl 

använd träningstid där relation, lärande & glädje är i fokus kan räcka minst lika långt i slutändan. 

Läs mer om Karin här För kontakt: info@karinshundservice.se 

Läs mer om Jenny här För kontakt: jenny@lyckagard.se  

 

Anmälan & betalning 

Anmälan sker här 

Kursavgiften (1750:-) betalas inom två veckor från 

anmälningsdatum, via BG 298-6727 eller swish 123-

588 33 43 (Lyckagård AB). Din anmälan blir därmed 

bindande. Vi har copyright på allt det kursmaterial 

som delas i gruppen och det får därför inte spridas 

vidare.   

 

Varmt välkommen! 

https://www.karinshundservice.se/ideologi.html
https://lyckagard.se/lyckagard-ab/om-jenny/
https://lyckagard.se/hundtraning/kurser/
https://lyckagard.se/produkt/starka-tillsammans-i-traning-tavling-och-tanke/

