
Välkommen till SBTKs Bostonläger 2022!

Datum: 13-14 augusti 2022

Plats: Sundbyberg, Stockholm, Solna Sundbyberg brukshundsklubb.

På lägret finns möjligheter för exempelvis att umgås, hundpromenader och SBTK’s

olika aktiviteter. Under lördagskvällen kommer vi att ha klubbmästerskap i agility med

Sofie Laurié som domare. Hunden måste vara minst 18 månader och

svenskregistrerad. Direkt efter KM:et så har vi en gemensam grillkväll. Ni tar själva

med det som ska läggas på grillen och SBTK bjuder på potatissallad/sallad till

grillningen. Anmäl er till grillningen när ni anmäler er till lägret.

Det kan förekomma enstaka skott på klubben, för privatträning runt omkring.

Det kommer finnas möjlighet att hyra plats för husvagn/husbil och några

övernattningsplatser i klubbstugan. Det finns vandrarhem och hotell i närheten.

Kursutbud:

Rallylydnadskurs för Carola Juhlander

Utbildad rallylydnadsinstruktör via SBK. Har under åren hållit i många

rallykurser/coachgrupper i alla klasser, främst på Väsby BK, men även privata kurser

för rasklubbar och kompisgäng. Det roligaste med att hålla kurser är att möta

förväntansfulla kursdeltagare och se hur de förvaltar verktygen de får, tränar,

utvecklas och har kul tillsammans med sin hund. Tävlar själv bl.a. rally med min

Lagotto Felix (rallylydnadschampion 2017) samt min bonushund Leffe, båda i

mästarklass.

Agilitykurs för Sofie Laurié

När jag själv tränar agility är jag alltid ute efter att få det att kännas så roligt och våga

maxa i varenda lopp!

“Att stärka sina styrkor och utmana sina svagheter!”

Jag brinner för tekniker och förståelse som får hunden att vilja öka och maxa sin fart

genom alla olika kombinationer.



Att träna för en instruktör istället för själv gör att man får hjälp att sätta fingret på det

där lilla extra och en tydlig guidning genom momenten som hunden eller föraren

behöver mer stöttning i.

Agilitykursen passar alla nivåer på förare och hund. Hunden måste vara minst 12

månader.

Kantarellsök för Carita Holmgren

Jätterolig kurs för matte/husse och hund. Hunden får rolig aktivering med massor av

goda belöningar. Tillsammans får ni härliga dagar i skogen och du får extra hjälp att

hitta kantarellerna. Vi går igenom grunderna för hur du lär din hund att söka

kantareller. Som med allt annat gäller det att ni ligger i och tränar på övningarna tills

ni går ut i svampskogen och fortsätter där.

Ta med mycket godis och ni får kantareller av mig.

Freestyle/trixkurs för Karin Schylberg

Jag heter Karin Schylberg och är utbildad freestyleinstruktör genom SKK och svenska

hundfreestyleklubben. Har tävlat freestyle och Htm med mina tre Bostonterriers

sedan 2011 och deltagit i SM individuellt och lag.

Denna kortkurs kommer att ge en introduktion till sporten teoretiskt och praktiskt. Vi

går igenom enkla trix som alla kan användas i ett klass ett program. Vi pratar om hur

en tävling kan gå till och hur man kan tänka om man skulle vilja göra ett eget program

att träna på. Vi lyssnar på musik tillsammans och testar på hur det skulle kunna

kännas. Men främst tränar vi tillsammans på ett positivt och lustfyllt sätt.

Hooperskurs för Helen Nylander

Jag heter Helen Nylander och har varit aktiv bostonägare sedan 1989. Har fött upp

några kullar men har mest ägnat mig åt olika hundsporter med mina hundar. Jag är

hundmassör, tävlingsledare för agility, instruktör inom allmänlydnad, agility och

hoopers och  blir om några veckor certifierad coach och problemhundsutredare.

Hoopers är en relativt ny hundsport i Sverige, och det finns ännu inga officiella

tävlingar. I hoopers ska hundarna springa en bana som består av bågar (hoops),



tunnor och staket och man själv ska befinna sig i ett dirigeringsområde. Men det är

inte där vi börjar utan den här träningen blir en introduktion till sporten och vi hjälper

hunden att göra rätt. Sporten passar hundar i alla åldrar då det inte är några tvära

svängar eller hopp och har man själv svårt att röra på sig så är det en ”perfect match”!

Valp/grundkurs för Catharina ”Catta” Franzén

Jag heter Catta och har levt med Boston sedan 1971 och har haft uppfödning sedan

1988. Tränat och tävlat i många olika grenar såsom Viltspår, Lydnad, Rallylydnad och

Agility. Är utbildad hundinstruktör och coach.

I kurserna går vi igenom kontakt, belöningar, värdet av dem och hur man kan belöna

olika. Sen utvecklar vi efter deltagare med grundträning.

Tag med gott godis och leksaker gärna 2 likadana. Vi varvar teori med praktik.

Grundkurs agility för Kari Fredriksson och Maria Persson Rothzén

Kari: Jag heter Kari, hållit på med agility i ca 15 år, agilityn har utvecklats en hel del

sedan vi startade.

Idag tävlar jag med Frazze i klass 3.

Är utbildad A1 instruktör och tävlingsledare.

Genom åren har jag gått utbildningar för Jenny Damm, Fanny Gott, Heidi Penttilä, Eva

Marie Wergård och många fler.

Maria: Jag heter Maria och har tränat och tävlat agility sedan 2002 med mina boxrar.

2004 blev jag allmänlydnads instruktör och 2006 agilityinstruktör. Idag har jag Boston

tiken Iris. Vi har tränat och gått agilitykurs men får först börja tävla i juli då hon är 18

månader. Det längtar vi till båda två.🐾

Agilitykurs för både unga hundar från 4 månader och för de som är mer erfarna, vi

kommer att vara max 5-6 st/grupp

Valpagility 4-12 månader, är en bra ingång till agility, vi testar tunnel, mellan

hinderstöd, byta leksak, kom till hand och fart bland annat.



För de hundar över 12 månader bygger vi upp en bana där vi utgår från var och en vad

ni vill/behöver träna på.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss via mejl:

aktiv@bostonterrierklubben.se

Vi ser fram emot din anmälan och en trevlig helg tillsammans!

mailto:aktiv@bostonterrierklubben.se

