
WORKSHOP
FÖR INSTRUKTÖRER

Välkommen till en workshop av och med Maria 
Brandel där du får tips och inspiration för att 
hålla kurser med boken Från valp till stjärna som 
utgångspunkt! 

Under dagen får du konkreta råd och idéer kring hur 
du utifrån enkla lekövningar utvecklar belöningar, ger 
bra grunder och fina momentdelar som sedan kan 
användas i den grundläggande tävlingsträningen. 

Dessa övningar är en bra grund - oavsett vad ekipaget 
senare vill träna - och de ger snabba resultat i 
inlärningen.

Maria kommer tillsammans med deltagarna ta 
upp och diskutera utmaningar du kan stöta på med 
olika ekipage som du har på kurs. Till exempel hur 
du kan arbeta med den svårbelönade hunden, den 
högtempererade hunden eller hur du gör för att få 
ökat fokus hos hunden.  

Under dagen får du chans att ställa frågor och 
diskutera hur du kan lägga upp dina kurser och hålla 
i dina lektioner.

VAR & NÄR?

Workshopen arrangeras vid två olika tillfällen.

• 15 augusti Kl 10-15, Göteborgs hundarena

• 16 augusti Kl 10-15,  Kungsörs hundarena

HUR? 

Ta med penna och anteckningsblock samt en dos 
nyfikenhet! Du behöver inte ha med dig din hund (det 
finns dock möjlighet att ha den i lokalen om den kan 
ligga tyst bredvid). Du behöver ha boken Från valp till 
stjärna (du kan beställa den på www.mariabrandel.se 
eller köpa den på plats). Vi bjuder på fika men ta med 
egen lunch. 

PRIS: 500 kr ink moms

ANMÄLAN: www.klickerforlaget.se/kurser 
Anmälan är bindande.

OM MARIA BRANDEL:

Maria har tävlat på SM- och landslagsnivå i spår, sök, 
lydnad och räddning. Hon har 6 SM-guld, 4 SM-silver 
och 1 brons som bästa resultat. I boken Från valp till 
stjärna delar hon med sig av tankar och praktiska tips 
kring den viktiga grundträningen. Till boken finns en 
studieplan med 8 lektioner – ett färdigt kursupplägg 
att använda för dig som instruktör.

ta chansen till kompetenshöjning genom att uppdatera dig 
som instruktör med det senaste tänket kring hundträning!


