
Handlerkurs – bli en vinnare i ringen! 

Jörgen Lundqvist är en erfaren utställare som många känner igen från bl a terrierringarna men framförallt känd 

som handlertränare vars kurser inom handling är mycket populära och drar hundutställare från hela Sverige. 

Han arbetar med alla raser och tränar såväl de handlers som söker de sista detaljerna på elitnivå som rena 

nybörjare. Till sin hjälp tar han sina pedagogiska färdigheter från läraryrket och anpassar alltid sin handledning 

efter varje ekipage nivå. 

Nu har vi möjlighet att ta del av hans hjälp på två kurser 22 augusti: 

Plats: Bjuvs brukshundsklubb 

Pass 1: kl 9.00-12.30 

Pass 2: kl 13.00-16.30 

Respektive pass är uppdelad i en inledande föreläsningsdel och en praktisk del tillsammans med hundarna  

(ca 1,5+2h) 

Enklare förtäring/fika ingår givetvis. 

Alla raser är välkomna att delta (Jörgen anser att vi lär bäst av varandra) 

Pris: 350kr (medlemmar i Terrierklubben), 450 kr (för icke medlemmar) 

Max antal deltagare per pass: 15 

Här ges vi möjlighet att gå på djupet med såväl tänket bakom utställningssportens träning och förberedelser 

som dess tävlingsmoment. Jörgen utgår från hur du som handler påverkar ekipagets prestation såväl vad gäller 

exteriör och rörelser som vad som får domare och publik att faktiskt vända sig om och inte kunna släppa ett 

slående ekipage med blicken. 

Precis som med all sport kräver hundutställningssporten mycket träning för att nå framgång. Utgångspunkten 

på Jörgens träningar är att hunden alltid; står som du gör; rör sig som du gör och känner som du gör. Därför 

ligger fokus i träningen på dig som handler. Hundens träning kommer på köpet. 

Hur är du och din hund egentligen i ringen som ett ekipage? Teknik, Tänk och Träningsmetoder blandas och 

Jörgen utgår från respektive deltagares nivå - från grundfärdigheter till finslipning av detaljer. Säkerhet, 

Stolthet och Show är ledorden för såväl träning som framgång i utställningsringarna. 

Målet är att alla deltagare får med sig hem såväl många tankar och knep kring sin handling som metoder för att 

träna vidare med sin hund. 

 

Anmälan sker till sekreterare.sytek@gmail.com 

Betalning till Plusgiro 63 06 71 – 6 eller Swish     123-339 55 14 

 

 

 

VÄLKOMNA! 
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