
 

Välkomna på en 2 ½ dagars kurs med  
Eva Bertilsson från Carpe 
Momentum, en av författarna till 
boken Agility – Right from the start. 
Det är första gången på flera år 
denna kurs körs i Sverige!  
Föreläsningen på fredagskvällen är 
fristående och kan man kan välja att 
bara deltaga på den. Mer info finns i 
dokumentet. 
         Datum 29 – 30 – 31 augusti 

 
Plats: Linnébygdens Hundägarförening i Loshult  

(norra Skåne), föreläsningen hålls i Älmhult 
 

Sista anmälningsdag: 1 juli  
(anmälan är bindande) 

 
 
 
 
 
 

Agility – right from the start! 



Kursinnehåll: 
 
Fredag kväll kl 18.00-20.30 Obs – denna kan vara fristående och man kan välja att bara deltaga på denna 

Föreläsningen "Agility rätt från början"  
Målet med agilityträning  är en glad och självsäker hund som självständigt kan utföra alla 
agilitybanans hinder och samtidigt följa förarens handling.  
Klickerträningens principer, agilitymässig träning och "perfekta träningspass" står i fokus när 
Eva presenterar de strategier och grundfärdigheter hon utgår ifrån i agilityträningen.  
Ur innehållet:  
·         Belöningar  
·         Stationer  
·         Transporter  
·         Sikta-själv-träning  
·         Spring-till-utplacerad-belöning  
·         Mellan, runt, på, över, under, genom  
·         "Följ mig" (grundläggande handling)   
"Agility rätt från början" tar upp användbara beteenden som går att bygga vidare på för 
agility ,men som också är användbara till mycket annat.  
Föreläsningen innehåller mycket matnyttigt både för dig som inte har tränat så mycket agility 
än, för dig som är erfaren agilityförare men vill lära dig mer om strategier för grundträning i 
agility (strategier som bland annat är utmärkta för problemlösning senare i karriären) och 
naturligtvis för dig som är instruktör och vill få inspiration kring den viktiga grundträningen.  
  
 
 



Lördag kl 10-17/söndag kl 9-16 
 
Vi börjar med Training Fundamentals,  där Eva presenterar  träningsmål och de principer de 
bygger sin hundträning på. Vi går igenom klickerträningens principer, agilitymässighetens 
tre budord (koncentration, intensitet, följ ditt handlingssystem), och deras sätt att tänka 
agilityträning. Den här delen är den Eva  själv tycker är allra viktigast – resten är ”bara” 
praktiska tillämpningar av Training Fundamentals. 
 
Därefter går vi igenom träningen av alla de viktiga grundfärdigheter som förare och hund 
behöver; Foundation Training For You And Your Dog.  Vi diskuterar vad man behöver öva 
på, varför det är värdefullt, och presenterar steg för steg förslag på hur träningen kan gå 
till.  
Exempel på förarfärdigheter är timing, sätta kriterier, belöningsplacering, variera sitt eget 
beteende, med mera. För hundens del går vi igenom belöningsprocedurer, transporter, 
olika strategier för att få fram beteenden, samt färdigheter som ”gå runt”, ”gå under”, 
”skapa ljud”, och ”följ mig”. 
 
I sista delen, Putting it All Together, byggs pusselbitarna ihop och de tävlingsmässiga 
hindren introduceras. Hinderträning och handlingsövningar vävs samman till 
kombinationer, där hindersäkerhet och självständighet kombineras med följsamhet för 
förarens handlingssignaler. 



För vem? 
 
Kursen passa fint både för instruktörer, tävlingsekipage som vill slipa 
på detaljer (särskilt när det gäller hindersäkerhet och grundläggande 
träningskoncept), och förare med mer orutinerade hundar som vill 
lägga en ordentlig grund. 
Deltagande hundar behöver vara bekväma i kursmiljö med andra 
hundar osv i närheten, och vara vana att jobba för belöningar.   
Det betyder att även valpar som hör till aktiva tränare är hjärtligt 
välkomna. 
 
Så ta denna unika chans att gå denna kurs!  
• Vidareutveckla dig själv och din hund inom agilityn . 
• Är du nybörjare är det denna kurs som sätter rätt grunder för 

framtiden. 
• För agilityinstruktörers  kompetensutveckling för inspiration och 

motivation att fortsätta hålla bra agilitykurser.   



Kostnad för deltagare med hund (max 8 st): 
2250:- för Linnébygdens Hundägarförenings medlemmar 
2500:- övriga 
 
Kostnad för observatörer utan hund (max 8 st): 
900:- för Linnébygdens Hundägarförenings medlemmar 
1000:- för övriga 
 
Endast föreläsning fredagskvällen: 
200:- Linnébygdens Hundägarförenings medlemmar 
250:- övriga 
 
 I priset ingår fika på fredagen samt under lördagen och söndagen 
Lunch fixar deltagaren själv, Älmhults handelsplats med bl. a. IKEA-varuhuset och 
Willy’s finns 5 minuters körväg från Loshult. Där finns också en Djurens Värld butik.  
 
Anmälan sker via kursanmälan på www.linnebygdenshf.se 
Fyll i alla uppgifter samt om du är deltagare med hund eller observatör under 
”Kurs” . Anmälan är bindande och först till kvarn gäller. Reservplatslista kommer  
finnas när ordinarie platser är tagna. 
 
Frågor hänvisas till kontakt@linnebygdenshf.se eller Marie på 0731-423387 
 
 

http://www.linnebygdenshf.se/
mailto:kontakt@linnebygdenshf.se


Om Eva: 
”Jag driver Carpe Momentum (www.carpemomentum.nu) tillsammans med Emelie 
Johnson Vegh. Har varit aktiv inom SBK sedan 1992, och har tidigare tävlat mycket, 
främst lydnad och agility, med bl a två lydnadschampionat samt flera agilitychampionat 
och mästerskapstitlar. Just nu är jag masterstudent i ämnet beteendeanalys (dvs 
inlärningsteori) och fascineras för tillfället mer av att undervisa och träna än av att 
tävla.  
Några exempel på det jag jobbar med är:   
•Håller kurser, föreläsningar och privatlektioner om hundträning och hundars beteende 
och lärande, både i Sverige och utomlands. 
•Undervisar blivande hundinstruktörer och instruktörslärare, främst inom 
inlärningsteori, allmänlydnad och agility. 
•Skriver artiklar om belöningsbaserad träning, bl a för tidningen Canis, och gav  2010 ut 
boken Agility Right From The Start. 
•Håller även kurser och föreläsningar om beteendehantering och träning med andra 
djur (t ex sällskapsdjur och djurparksdjur), och om TAGteach (klickerträning för 
människor) 
Emelie och jag har skrivit boken Agility Right From The Start 
(www.agilityrightfromthestart.com för videoklipp och info om boken)  
vi håller TAGteach-utbildningar (www.tagteach.com) och är med i fakulteten vid Karen 
Pryor’s årligen återkommande klickerexpo (www.clickerexpo.com).  
Dessutom håller vi i agility- och TAGteachdelen i Canis instruktörsutbildning 
(www.canis.se).” 
 
Läs mer om Eva på: 
http://djurtranarskolan.wordpress.com/ 
http://www.carpemomentum.nu/ 

 

http://www.carpemomentum.nu/
http://www.agilityrightfromthestart.com/
http://www.tagteach.com/
http://www.clickerexpo.com/
http://www.canis.se/
http://djurtranarskolan.wordpress.com/
http://www.carpemomentum.nu/

