Hundtränare på
Sommenbygdens Folkhögskola
Om utbildningen till Hundtränare
Detta är en utbildning, helt olik alla andra!
Kursen pågår under en termin med heltidsstudier och är förlagd centralt i Tranås. Efter utbildningen kan
du välja att diplomera dig som instruktör inom olika ämnen, kostnad för detta tillkommer. Teori och
praktik varvas och din egna hund kommer att vara din träningskompis under utbildningens gång.

För dig som vill
•
•
•
•

Förstå din egen och andras hundar bättre
Lära dig att aktivera din hund och andras hundar, anpassat till
hunden som art, olika raser samt anpassat till individen.
Vara tillsammans med andra hundintresserade– varje dag!
Få chansen att diplomera/certifiera dig som hundinstruktör

På schemat
Inlärning – inlärningsprinciper, pedagogik, kommunikation och belöningsutveckling.
Klickerträning – träning av andra djurslag, klickerlekar, grundfärdigheter och baklängeskedjning.
Vardagsproblem – BAT, Kommunikationsmetoden, Counter conditioning, och filtträning.
Friskvård – förebyggande träning, träning för hundägaren och balansbollsträning.
Nosarbete – viltspår, personspår, uppletande, nose work och patrullstig.
Skoj med lydnad – rallylydnad och tävlingslydnad.
Trix och skoj – heelwork to music, dogparkour, berikning, trixträning och freestyle.
Hundtränaren – coachning, mental träning, stresshantering, mindfulness och förarens färdigheter.
Fördjupning kring vardagsproblem – stressreducering och beteendeanalys.
Första hjälpen – bl a kursen ”Vård i det vilda”.

Sök till Sommenbygdens Folkhögskola
Sista ansökningsdatum: 15 maj
Kursstart: 19 augusti och avslutas 20 december
Studietakt: Heltidsstudier under en termin. Kursen är studiestödsberättigad genom CSN.
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet, andra meriter och personlig
lämplighet. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Kostnader: All undervisning är gratis men du betalar en serviceavgift på 1000 kr för att täcka försäkring
under skoltid, kopiering, viss studielitteratur. Kostnad tillkommer för litteratur, dock finns den mesta
litteraturen att låna på bibliotek eller att hämta hem på internet. Boende, mat och eventuella resor och
studiebesök står du själv för.

Vill du ha mer information om utbildningen till Hundtränare?
Har du frågor om kursinnehåll kontakta kursansvarig Therese Arvestrand therese@dogsense.se
Gör din ansökan direkt via kursens sida på skolans hemsida;
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning-till-hundtranare/

www.sommenbygdensfolkhogskola.se

