
 

 

 

 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Antal platser: Max 12 st deltagare, 
först till kvarn gäller! 
 
Avgift: 750 kr, för SBK- eller SKK-
medlem 2 000 kr. I avgiften ingår 
boende två nätter i 
flerbäddsstugor samt frukost, 
lunch, middag och kvällsfika. Mat 
till hunden tar du med själv.  
 
Övrigt: Efter anmälningstidens slut 
skickas mer information om kursen 
ut via e-post till dem som anmält 
sig. De som inte har uppgett e-
post, kommer att få informationen 
med brev. Ev. återbud meddelas 
kansliet så snart som möjligt så att 
ev. reserver kan få plats! 
 

Välkommen med din anmälan! 
 

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter 
är alkohol- och drogfria  

och genomförs i samarbete med 
 

 

 

Datum: Alternativ 1, Etologikursen 
startar onsdag 29 juni kl. 9 och 
beräknas sluta torsdag 30 juni kl. 17. 
Alternativ 2, Etologikursen startar 
fredag 1 juli kl. 9 och beräknas sluta 
lördag 2 juli kl. 17. 
 
Plats: Ånnaboda, Kilsbergen.  
Mer information hittar du på 
www.kilsbergen.se 

Lärare: Karin ”Blomman” Blom 

Information: Utbildningen vänder  
sig till dig som vill vara ledare vid 
lektioner om etologi på din  
hemma klubb. Du ska vara medlem 
i Sveriges Hundungdom (7 – 25 år) 
och uppfylla förkunskapskraven.  
Du måste klara av att sova borta 
och ta hand om din hund under 
kursen. Din hund måste vara 
vaccinerad mot valpsjuka och 
parvo. Din hund måste också 
behandlas med något medel som 
tar bort fästingar, loppor och löss 
innan kursen. 
 
 
 

 

    

 

Anmälan/betalning:  
Anmäl dig genom att fylla 
i anmälningsblanketten. 
Glöm inte meddela om 
du behöver specialkost 
eller är allergisk mot något 
samt om du har önskemål 
vem/vilka du vill bo ihop 
med. Avgiften betalas in 
till Sveriges Hundungdom  
PG 83 12 36-5, uppge det 
kontrollnummer du får när 
du anmäler dig. 
 
Anmälan är giltig först då 
både anmälan OCH 
anmälningsavgift är 
Sveriges Hundungdom 
tillhanda. Anmälan är 
bindande, vilket innebär 
att anmälningsavgift 
enbart återbetalas mot 
uppvisande av läkar-, 
veterinär- eller löpintyg 
som ska vara kansliet 
tillhanda senast 10 dagar 
efter kurs. 
 

Sista anmälnings-  
och betalningsdag:  

 
2011-05-23 

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 
 

En tvådagarskurs för dig som vill lära dig mer om hundens beteende 

På kursen kommer du  
lära dig: 
 

o Om hundens ursprung 
och utveckling 

o Om grunderna i 
hundens beteende 

o Planera och 
genomföra enkla 
övningar om hundens 
beteende 

o Om hundens sätt att 
kommunicera 

o Göra en enklare 
lektionsplanering 

 
Förkunskapskrav samt 
utförlig kursplan hittar du 
vid inbjudan och 
anmälningslänk! 

Sveriges Hundungdom sponsras av:  

                                           

 

 
 

Vill du  
lära dig mer  

om människans  
bästa vän? 

Två kurstillfällen  
att välja på. 

Anmäl dig idag! 
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