Årets belöningskurs i lydnad
Den 16 maj 2018 kommer Jessica Johansson från Game on Puppy till oss och håller en
heldagskurs i lydnad på Linköpings brukshundsklubb.
Jessica är en mycket uppskattad instruktör och föreläsare som tävlar aktivt själv i lydnad och
bruks. I lydnad har hon startat SM två gånger (2014 och 2015) samt deltagit i spetstruppen i
lydnad. I bruks tävlar hon elitspår. Jessica har kunskap om momenten i både lydnad och
bruks. Mer finns att läsa på hennes hemsida www.gameonpuppy.se.

Dagens tema är hållbara kedjor på tävling
När vi tävlar handlar det inte bara om att lära hunden detaljer och moment det handlar också
om att hunden ska orka vänta på sin belöning och att det som är inlärt ska hålla i en kedja
(dvs flera beteenden på rad utan belöning) om vi börjar lägga in den här delen i träningen
kommer vi få en hund som håller genom hela tävlingen.
Ett vanligt scenario är att hunden belönas ofta på träning, vi börjar tävla och i början får vi bra
resultat men efter hand börjar hunden känna igen tävlingssituationen och lär sig därmed att
här kommer inga belöningar, tävlingsresultaten sjunker då hunden successivt tappar
motivationen.
Genom att göra uthållighetsträningen lika självklar som detalj och momentträningen får vi
istället en hund som alltid har hög motivation på tävling oavsett om belöningen dröjer.
Fokus kommer också ligga på olika typer av störningar som gör bubblan starkare, inte bara
hos hunden utan även för föraren.
Den här dagen ägnar vi åt kedjor och överträning som främjar uthållighet, gör bubblan stark
och ökar momentsäkerheten. På tävling är det de som har helheten och momentsäkerheten
som ligger i topp.

6 platser med hund samt 4 åhörarplatser kommer att finns. Funktionärer som använder sina
belöningspoäng som betalning har förtur på platserna med hund fram till den 20 april. För
övriga är det först till kvarn som gäller
Kursen kostar 1500 kr för de med som deltar med hund och 300 kr för åhörare. Det ingår fika
på morgonen och på eftermiddagen. Var och en får ta med lunch själva.
Dagen börjar kl. 09.30 med smörgås och kaffe. Kl. 10 är det tänkt att själva kursen börjar.
Lunch och fikapaus blir det sedan när det passar. Kursen slutar kl. 17.
Anmäl via detta formulär:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP3ZrEcu6b8W4jqqg8QSP1oFUoHuC9CPIiFT
Lc0Q85-G5MFA/viewform
Om du har frågor eller om du inte lyckas anmäla via formuläret maila:
renategullberg@gmail.com
Ni som anmäler innan den 20 april får svar först efter den 20 april. Därefter svarar vi så snart
vi kan.
Vi hoppas på en lärorik och uppskattad dag med Jessica.
/Trivselsektorn Linköpings brukshundsklubb

