Det er mange som har spurt og gledet seg til valpekurs, og nå er det endelig på plass :-)
Bardu Hund arrangerer valpekurs på Setermoen!

Kurset vil gå over 7 kvelder, siste kveld besøker vi veterinær senteret.
Dato for oppstart er onsdag 28.september kl 18:00-20:00
Aldersgrense: 2-9 måneder.
Maks 8 deltagere.
Pris: 1200,-kr for medlemmer og 1500,-kr for ikke medlemmer.
Instruktør er Gunn Anita Winkler
Påmelding sendes snarest til post@barduhund.com
Påmeldingen er økonomisk bindene!

VELKOMMEN!

Inger Drageland kommer til Bardu for å kjøre kurs i Rallylydighet helgen den 29-30 oktober!
Benytt sjansen! Dette kurset passer for alle, både de som er helt nye og de som har trent en
stund.
Om Inger
Mitt første møte med rallylydighet var på et
nybegynnerkurs i 2008. Jeg begynte så smått å trene og
konkurrere, og fikk opprykk til klasse 2 i 2011. Samme år
ble jeg godkjent trinn 1 NKK instruktør og godkjent
instruktør i Norsk Rally Lydighet. Fikk opprykk til klasse 3
i 2012, og ble godkjent rallylydighetsdommer i 2015.
Både som instruktør og dommer er jeg stolt av å få være
med på å utvikle denne flotte hundesporten som
blomstrer i hele landet.
Litt om rallylydighet
Rallylydighet er et lydighetsprogram hvor hund og fører
følger skiltene gjennom en nummerert løype med
tidsbegrensing. 40 forskjellige lydighetsforflytninger
mikses med sitt, vendinger og hastigheter, og det kreves
også en rask gange, samt en positiv og glad holdning.
Rally er for de som ønsker en fin aktivitet som er både
morsom og lekende. Den er ikke enkel, men utfordrer
deg og din hund til et bedre samarbeid.
Hovedfokuset til rallylydighet er samspill og glede
mellom hund og fører. Sporten passer derfor veldig godt
for eiere i alle aldre og hunder av alle raser, også
blandingshunder.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne være mer
motiverte for videre trening med det formål å kunne konkurrere i rekrutt/nybegynnerklassen på
rallystevner. Mer informasjon kan finnes på www.rally-lydighet.com/
Litt om kurset
Dette er et 10 timers helgekurs fordelt på 5 timer lørdag og 5 timer søndag. Vi begynner hver
kursdag med 1 times teori, hvor vi gir info om selve sporten og så går gjennom regelverket.
Deretter blir det praktisk øving hvor alle får trene på øvelsene, både med og uten hund. Kurset tar
for seg øvelser i klasse 1 og 2. Vi bruker godbiter eller leker som belønning, så ta med kun det
aller beste. Ingen forkunnskaper nødvendig, men hunden bør være over 6 måneder.
Pris
Medlemmer
Ikke medlem
Observatør

1200,1500,600,-

NB! Kurset er allerede fullt med hund. Fortsatt ledige observatørplasser. Det er også mulig å
stå på venteliste i tilfelle noen med hund faller fra.
Prisen er inkludert kaffe/te. Teoridel vil foregå innendørs, men den praktiske delen vil mest
sannsynlig være utendørs. Påmelding sendes til post@barduhund.com og er økonomisk
bindene. Dersom det er noe dere lurer på så ring Tone på 90606033 eller Hilde på 92623829:-)

Velkommen på kurs! :-)

Helgen 12-13 november kommer Marit Jacobsen fra Canis Harstad hit til Bardu Hund for å kjøre
lydighetskurs
Kurset er basert på klikkertrening og er åpen for deltagere i alle nivåer. Det er ikke nødvendig at
du har konkurranselydighet som mål for å delta på kurset. Her lærer vi om hvordan man trener
hund, og hva man skal tenke på ved hundetrening Mye fokus på lek og belønninger
Pris med hund:
2200,- for medlemmer i Bardu Hund
2500,- for ikke medlem
Observatør:
1000,- for medlemmer
1250,- for ikke medlem
Kurset vil foregå over 2 dager, kl 10-17 begge dager.
Maks 6 deltagere med hund slik at vi får tid til mye god
trening på hver av hundene
Påmelding til post@barduhund.com
Påmeldingen er bindende.
NB! Kurset er allerede fullt med hund. Fortsatt
ledige observatørplasser. Det er også mulig å stå på
venteliste i tilfelle noen med hund faller fra.
Kort om Marit:
Marit er utdannet klikkerinstruktør via Canis (2008) og
har sammen med Leif Ole Bygdnes drevet Canis
Harstad i 8 år.
Hun har tatt utallige kurs både innom bruks, lydighet
og IPO. Hun har også hatt tjenestehund i Forsvaret
med tilleggs godkjenning i lavine.
Dette er Marit sine «hjertebarn» når det gjelder
lydighetstrening:
- God bakpartskontroll - det har alt å si i utførelsen av fri ved fot og en elegant utgangsstilling
- Gjøre mye ut av belønningene : gjøre aktive belønninger mer passive, og motsatt.
- Pavlov ; alltid med oss, enten vi vil eller ikke
- Grunnferdigheter ; uansett øvelse er det alltid noen GF er det kan lønne seg å pusse på
- Forståelse for div. targets for maximering av treninga
- Mye lek for å skape motivasjon for trening
- Etablering av feilsignal, hvordan og hvorfor
- Av knapp, på både små og store hunder…

DUGNAD!
Onsdag 28 september kl 17:30 så møtes vi på banen for en dugnad 
Vi skal shine litt på banen, få fjernet litt gress, renset bort litt ris, fikset gjerdet osv. Alle
medlemmer oppfordres til å komme. Ta med stol og kaffe, hekksaks, hammer og spiker!

Ta også gjerne med deg noe å spise og drikke, da det vil bli tent bål for de som har lyst å
grille pølse  Litt sosialt må vi jo også ha det! 

Har du ikke vært på treningsbanen vår før?
Slik finner du frem:
For å komme dit så svinger du av E6 ved skolen, kjører over Spongabrua og svinger til
høyre. Kjør forbi innkjørsel til søppelfyllinga (denne er på venstre side) og fortsett en liten
bit til. På høyre side så har du (rett emot søppelfyllinga) en parkeringsplass ved elven.
Snett opp til høyre så går det en vei opp bakken, og oppe på bakken så finner du
treningsbanen vår.

MERE DUGNAD! 
For å tjene litt ekstra penger til klubben, så er det bestemt at vi skal selge sekker med
toalettpapir og tørkerull. Toalettpapiret og tørkerullen er av god kvalitet (vi henter fra
Salgssentralen, merket er Katrin Plus) og utsalgspris vil være
kr 350,- for en sekk med toalettpapir (42 ruller)
kr 400,- for en sekk med tørkerull (32 ruller)
Innbetaling gjøres til konto 4776 16 09579
Merk innbetaling med Toalettpapir/Tørkepapir + ditt navn

Hvis du eller en som du kjenner har lyst å støtte klubben ved å kjøpe toalettpapir
og/eller kjøkkenrull, sjekk facebookgruppa vår hvor du kan legge inn en
kommentar på hva du ønsker å kjøpe. Eller ta kontakt med Elin Uhre (mob
97781873) så skriver vi deg opp på lista 
Vi trenger også frivillige som kan gå dør-til-dør å selge. Gi beskjed til Elin Uhre hvis du
har mulighet til å være med å selge! 

TRENING I HØST
Vi prøver å holde fellestreninger hver uke –
treningene annonseres på facebook så det er
bare å følge med der 
Foreløpig så prøver vi å ha rally
lydighetstrening/lydighetstrening på tirsdager kl
18 og agility på torsdager kl 18. Turer
annonseres plutselig, men vi håper å få i gang
onsdagsturene snart igjen. Alle er velkommen på
trening – uansett nivå  Vi har ingen instruktør,
men alle hjelper alle.
Husk at du gjerne kan trene andre ting enn det som er ‘annonsert’. Det er bare å komme!
 Og det er også lov til å ta initiativ å invitere til trening eller tur
Sted er treningsbanen (så fremst ikke annet annonseres).

INNENDØRS TRENINGSHALL
Bardu Hund er på utkikk etter lokaler for trening av hund innendørs i vinter. Lokalene bør
ha en viss størrelse (+- 100 m2) og ha temperatur på rundt 10 grader på vinterstid.
Dersom du vet av noe, gi beskjed til Hilde Eggen på tlf 92623829

KONKURRANSER NESTE ÅR
På siste medlemsmøte ble det besluttet at vi også til neste år skal kjøre dobbel blodsporkonkurranse (24-25 juni) – og at vi skal søke om å få lov til å arrangere Rally Lydighet
samme helgen som vi skal kjøre Agility konkurranse (13-14 august).
Om det er noen som ønsker å være med å bidra med dette så ta kontakt med styret. Jo
flere jo bedre! :-)

JAKTKAMPANJE HOS VETERINÆRSENTERET
Vår samarbeidspartner Veterinærsenteret Midt-Troms feirer høsten og jaktsesongen
med jaktkampanje  Se annonse på facebook:
https://www.facebook.com/Veterin%C3%A6rsenteret-Midt-Troms-

444191595655436/?fref=ts

Høsten er her og det er tid for JAKTKAMPANJE!

:)

Vi kjører nå i gang en jaktkampanje med mange gode tilbud, både for hunder i jaktmodus og
hunder som på annen måte er ekstra aktive og trenger det lille ekstra for å kunne yte maksimalt.
Vi har "Kjøp 1 - Få 1" på Hills Performance 12 kg og Hills a/d 24 x 156 g.
Her kan du velge om du vil ha to sekker tørrfôr/våtfôr, eller mikse en av hver

;)

I tillegg har vi svimlende 30% avslag på et utvalg produkter fra Jægerens og Kennel.
Vi kommer til å ha størst utvalg av produkter på klinikken vår i Bardu, men det vil være mulig å ta
produkter ned til Sjøvegan etter behov og etterspørsel.
Tilbudet gjelder ut oktober, eller så langt beholdningen rekker. Det vil ikke være mulig å
kombinere tilbudet med andre tilbud/avtaler.
Kom innom da vel!

:)

