
Referat fra instruktørsammearbeidsmøte 11 mai 2020 

Ref. til vedlegg. Oversikt over basis og lydighetskurs. Vi håper styre godkjenner kursplan og 

endringene. Mener det er på sin plass å se litt på innhold i kurs, videreføring etter basiskurs, øke 

tilbudet til hver enkelt og følge prismarkedet mer. Her er det også en satsning på lydighet slik at vi 

kan tilby kursdeltagerne mer etter bronsemerkekurs samt supplering under valp og grunnkurs mm. Vi 

har også sett på innhold i de ulike kursene, med målsetning slik at instruktørene i EHK er mer 

samkjørte og har en rød trå igjennom alle kursene. 

Et kurs som Linda Ytrestøyl ønsker i tillegg til bruks som kan legges under basiskurs er: Språk og forbi 

passering. Dette er nyttig for alle hundeeiere. Linda tar kontakt med kursansvarlig Joakim Tur når 

dette evt. blir aktuelt for henne.  

Kursets varighet: 2 timer teori +7 praksis kvelder av 2 timer. Pris 1850/2200 

Målet med kurset er:  

• Få mer kunnskap om å lese sin egen hund 

• Få hunden til å meste /lykkes i å passere andre hunder på en hyggeligere måte.   

Dette kurset kan en også vise til fra miljøteningsposten evt. linkes til kursoversikt. 

Kurs for 2020 og første semester i 2021 

Valp vår m Lene er lagt ut mai-juni  

Tema kurs «fot/på plass» kan settes opp søndag 14 juni kl. 12-15. Dette for at dem skal ha mulighet 

til å lykkes med fot øvelsene på bronsemerkeprøven og for andre som er interessert.  

Bronsemerke prøve kan settes opp på sommeravslutningsdagen om vi skal ha det i år. Hvis ikke kan 

den settes opp søndag 21 juni. Da kan vi lage et arrangement slik at andre kan også melde seg på. 

Vet om fler som er interessert. Dommer: Hege Karlsen Oppmøte kl. 12    

Hverdag med Hege juni lagt ut. Vil bare tilføre at hverdagskurset er for alle som har gått valp. Her kan 

det være fler som vet hva dem vil videre. Da tilrettelegges det for disse kursdeltagerne.  

Valp m Renate i August  

Hverdag September m Renate  

Valp i August m Hege 

 Grunnkurs del1 i oktober-november m Hege 

 Grunnkurs del 2 i februar-mars 2021 m Hege 

Bronsemerket kurs april-mai 2021m Lene  

Valp Mai juni 2021 m Lene  

Mulig det må inn et valpe kurs i februar - mars da det ofte er stor etterspørsel om valpe kurs. 

Sånn kan kursa settes opp slik at dem kan gå rett over på neste kurs ved interesse.  

Temakurs fot/på plass kan legges ut i begynnelsen på juni 2020 tanke på dem som skal ta 

bronsemerkeprøve og evt. andre da dette kan individualiseres m Lene.  

 



 

Temakurs (Fot på plass – Lineføring/fri ved fot) 3 timers kurs - søndag 14 juni. Kl. 12-15. 
Er for alle som vil lære mer om:  

• Føttene våre er et kommunikasjonsverktøy 

• Lærer å skape forventninger der vi ønsker at hundens fokus skal være, og i riktig posisjon 

• Hvor /hvordan belønne 

• Bakpartskontroll (enden på hund) 

• Vendinger og helt om 

• Gangarter 
 

Bronsemerkeprøve 21 juni oppmøte kl. 12 Dommer Hege Karlsen. Lene vil hjelpe til. 
Gratis for dere som har gått bronsemerkekurs og kr 100 for dere andre som er 
interessert i å ta merket.   

Valpe kurs m Hege Trinn 2 instruktør høst 2020 – 1 teori kveld og 6 praksiskvelder. Samme tid alle 
kvelder 18-19-30 m forbehold om godkjenning fra styre om tid, varighet og pris.  

Teori Man 
3/8  

Fre. 7/8 Man 10/8 Fre. 14/8 Man 17/8  Fre. 21/8 Man 24/8  

         

Valpe kurs m Renate trinn 1 instruktør høst 2020 – samme her. Renates kurs fylles først opp.  

Teori  
Tir 4/8 

Ons 5/8 Søn. 9/8 Ons. 12/8 Søn. 16/8 Søn. 23/8 Ons. 26/8  

     .    

Hverdagskurs m Renate trinn 1 instruktør høst 2020 - Teori 18-20 – Praksis: Onsdager kl. 18-20 og 
søndager 12-14  

Teori  
Kl.18-20 
Tir. 1/9 

Ons. 2/9 Søn.6/9  Ons.9/9 Søn.13/9 Ons.16/9 Søn.20/9 Ons.23/9 

        

Grunnkurs del 1 sen høst- vinter 2020 – Hege trinn 2 instruktør. 18-20 alle kurs dager  
Kan informere om at del 2 kommer i februar (m Hege) og Bronse i april 2021 (m Lene).  

Teori MAN 
12/10  

Fre.16/10  Fre.23/10 Fre.30/10  Fre.6/11 Fre.13/11  Fre.20/11  Fre.27/11  

        

Mulig noen justeringer på datoer. Grunnkurs del 2 vinter 2021 – Hege Trinn 2 instruktør. 18-20 alle 
krus dager.  

Teori Man. 
1 mars 

Fre. 5/3 Fre.12/3 Fre.19/3 Fre.26/3 Fre.2/4 Fre.9/4 Fre.16/4 

        

Valpe kurs m Renate trinn 1 instruktør Februar-mars 2021 18-20 teori og praksis 18-19:30 

Teori 
Tir.16/2 

Ons.17/2  Søn.21/2 
Vinterferie  

Ons 3/3 Søn.7/3 Ons. 10/3 Søn.14/3  

        

Bronsemerkekurs m Lene Berntsen trinn 2 instruktør og lydighetsdommer april-mai 2021 Ons. Kl. 
18-20 og Søn. 10-12 

Teori Tir 27 
april 

Ons. 28/4  Søn. 2.mai   Ons.5/5  Søn.9/5 Ons.12/5  Ons. 19.5 Søn. 23/5 

        

Valpe kurs m Lene Berntsen Trinn 2 instruktør og lp dommer 



Teori 
Man.10.mai 
Kl. 18-20 

Lør 15/5 
Kl.12-
13.30 

Fre. 
21.mai 18-
19:30 

Søn.23/5 
kl.12-
13:30  

Ons. 26.5 
kl. 18-
19.30 

Søn. 30.5 
kl. 12-
13.30 

Ons. 2 
juni kl. 
18-19:30 

 

        

Litt forbehold med datoer. Hverdagskurs m Hege Karlsen trinn 2 instruktør. 18-20 alle kurs dager 
Målet er at Renates og Lenes valpe kurs kommer inn på hverdag med Hege 

Teori 
Man.7/6 

Fre.11/6 Man.14/6 Fre.18/6 Man.21/6 Fre.25/6 Man.28/6 Fre.2/7 

Juli ferie 
Tror det er lurt å sette inn kurs for et år framover fra høst til sommer da vi ønsker en rød tråd og 
at kursdeltagerne kan se hva dem bør gå videre mm. 
 

 

 


