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Planerade aktiviteter och kurser under året 2012 

 
Cockerpromenader en gång i månaden (söndagar kl. 12.00) 
29 januari – Gärdet, Djurgården  
26 februari – Stora Skuggan, Norra Djurgården 
25 mars – Hellasgården, Nacka 
29 april – Vinterviken, Aspudden 
27 maj – Judarnskogen, Åkeshov 
juni – juli – sommaruppehåll 
26 augusti – Sätra 
30 september – Farstanäset, Farsta 
28 oktober – Gärdet, Djurgården 
2 december – Waldemarsudde, Djurgården 
 
Medlemskväll med Årsmöte  
Tisdag den 7 februari, start kl. 18.30 med mingel , kaffe/te samt kaffebröd och ett mindre lotteri av 
klubbsaker samt försäljning av klubbkläder. Därefter kl. 19.00 - 21.00, årsmöte samt utdelning av 
viltspår utmärkelser. 
Platsen är STOOK:s  lokal på Rindögatan 25 nb, Gärdet. 

 
Massage – Stretching 
Kursstart den 5 februari kl. 11 - 14.00, samt 20 februari kl. 11.00 - 14.00 (2 kurstillfällen). 
Plats: kurslokalen i Nacka, Saltsjö – Boo 
Kursinstruktör: Bodil Lignell, dipl. hundfysioterapeut som har haft kurser i både 
Brukshundsklubbens och Studiefrämjandets regi. 
Obs! Hunden ska vara med vid båda gångerna. 
Moment som kursen innehåller är en teoretisk del och en praktisk del. 
Bodil går igenom hundens rörelseapparater, stretching, genomgång av olika muskler, handgrepp 
för massage. Allt under handledning. 
Det ingår en stor fin massageplansch. 

 
Pälsvårdskurs för nybörjare, vår och höst:  
Med start i mars, datum och tid ej klart. 
Kursinstruktör: Gunilla Schuber och Magnus Karlsson 
Plats: Kurslokalen i Nacka, Saltsjö - Boo.   
Gunilla går igenom vikten med bra trimredskap, speciellt saxar. 
Moment som ingår i kursen är följande: 
Utredning av tovor, borstning, kamning, ”plockning”, rakning, klippning samt rengöring av öron 
och ögon. 
Allt är indelat i delmoment där varje deltagare själv arbetar med sin hund under handledning. 
Trimredskap i bra kvalité finns att köpa på kursen. 
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Uppföljning trimkurs, vår och höst  
För den som varit med hösten 2011 och våren 2012 och gått Pälsvårdskursen för nybörjare eller 
för dig som vill fräscha upp kunskaperna. 
Med start den 8 mars.  
Kursinstruktör: Gunilla Schuber och Magnus Karlsson 
Plats: Kurslokalen i Nacka, Saltsjö - Boo.   
Moment som ingår i kursen är följande: 
En kort gemensam repetition av de olika momenten, frågor, därefter individuell hjälp med 
svårigheter. 

 
Rallylydnad nybörjare och fortsättningskurs  
Datum och tid ej klart (våren) 
Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus 
Plats: ej klart 
Kurs för den som är nybörjare och vill lära dig grunderna samt för dig som gått nybörjarkurs som 
vill vidareutveckla teknik, banträning. Går igenom  
officiella reglerna samt lära sig nya skyltar. 
 

Kontaktkurs med klicker 
2 kurstillfällen, datum och tid ej klart (vår och höst) 
Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus 
Plats: ej klart 
Kontakt - får teamkänsla med din hund och få lite övningar att jobba med. 
Klicker - får lära dig lite hur man arbetar med klickern, positiv inlärnings metod. 

 
Viltspårkurser för nybörjare, våren 
Med kursstart den 19 maj (4 kurstillfällen), kl. 10.00- 13.00.  
Platsen är i Haningeskogarna vid Årsta Säteri. 
Kursinstruktörer: Susanne och Lennart Nordlander - Hundkul 
Kursens innehåll är följande: 
Vid första kurstillfället omfattar allmän orientering, genomgång, information och första 
blodspåret. 
De tre följande kurstillfällena är enskilda träningar med kursinstruktören.  
Kursen leder fram till möjlighet att avlägga anlagsprov. 
 
Viltspårkurser uppföljning, våren 
Kursdag och tid ej klart  
Platsen är i Haningeskogarna vid Årsta Säteri. 
Kursinstruktörer: Susanne och Lennart Nordlander - Hundkul 
Kursen är för dig som vill friska upp kunskaperna inför säsongens tävlingar. Kursdeltagarna går ett 
blodspår. 
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Agility prova-på 
Dag och tid ännu ej fastställt 
Kursinstruktör är från Skogås Brukshundsklubb. 
Plats: Skogås Brukshundsklubb 
Agility är roligt för alla, det handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig 
igenom en hinderbana. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs 
mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad. 
 
 
Agility för nybörjare, våren och hösten 
Kursdag och tid ej klart 
Kursinstruktör är från Skogås Brukshundsklubb. 
Plats: Skogås Brukshundsklubb 
Agility är roligt för alla, det handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig 
igenom en hinderbana. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs 
mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad. 

 
Agility fortsättning, våren och hösten 
Kursdagar och tid ej klart 
Kursinstruktör är från Skogås Brukshundsklubb. 
Plats: Skogås Brukshundsklubb 
Agility är roligt för alla, det handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig 
igenom en hinderbana. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs 
mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad. 

 
Tävlingslydnad med inriktning klass 1 
Prel. Kursstart våren 
Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus 
Plats: ännu inte fastställd. 
Tid, dag är ännu inte fastställd. 
 

Tävlingslydnad uppföljning 

Prel. start i augusti 
Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus 
Plats: ännu inte fastställd. 
Tid, dag är ännu inte fastställd. 
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Spanieljakt med vattenapportering 
Lördag den 2 juni och lördag den 16 juni, 2 kurstillfällen 
Kursinstruktör: Lennart och Susanne Nordlander – Hundkul 
Plats: Årsta Säteri i Haninge, vid Horsfjärden 
Kursinnehåll: Vattenapportering, stadga, dirigering, lära hunden att ta ”riktig” fågel. 

 
Jaktkurs med sikte på nybörjarprov B (våren) 
Kursdag och tid ej klart 
Plats ej klart 
Kursinstruktör: Yvonne Schwermer – Herngren 
 
Höstaktivitetsdag 
I september, dag och tid ej klart 
Kursinstruktörer: Susanne och Lennart Nordlander – Hundkul 
Plats är skogarna och fälten i Haninge. 
Syftet med dagen är att lära stötande hund på hare, änder och fasan gällande jaktprov. 

 
Utställningshandling – ringträning 
Kursdagar i september och oktober, datum och tid är ännu inte fastställd. 
Kursinstruktör: Helene Berggren 
Plats: ej klart 

 
Utställningshandling – ringträning för juniorer 
Kursdagar i september och oktober, datum och tid är ännu inte fastställd. 
Kursinstruktör: Helene Berggren 
Plats: ej klart 
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Planerade tävlingar/mästerskap under året 2012 
 
Stockholms viltspårcocker 2012 (våren) 
Platsen: Haningeskogarna 

Två tävlingsklasser 
Championklassen den 29 april 
Öppenklass den 27 maj 

Prel. Tävlingsdomare – samarbete med Bassetklubben Nord – Östra 
Susanne Nordlander 
Allan Pettersson 

Tävlingsledare/ordningsman 
Lennart Nordlander 

Begränsat antal platser 12 ekipage/ tävling 
Vandringspriser att tävla om 

 

Nyhet!!! Stockholms Rallylydnadscocker 2012  (slutet av augusti) 
Platsen:  ej klart 
Dag: ej klart 
Tid : ej klart 
Domare:  Marie Sjöborg 

 
Stockholms Lydnadscocker  2012 (hösten) 
Tävlingslydnad klass 1-3 
Platsen: ej klart 
Datum: 29 september 
Tid: ej klart 
Domare, tävlingsledare och sekreterare är ännu inte fastställd. 
Vandringspriser att tävla om 
 

 
Planerad utställning under året 2012 

Cockershow:  

Inoff. utställning söndagen den 7 oktober 
Plats: Rosengårds ridhus i Viksberg, Salem/Rönninge.  
Domare: Kenneth Edh, SKK  
Ringsekreterare: ej klart 


