
Vinterns inspirationskick:

Bästa starten
Föreställ dig en hund som ber om att få träna, som bara har fokus på dig och 
som ger allt varje gång ni tränar. Nu kan målbilden bli verklighet! I Studie-
främjandets föreläsningsserie kommer hundtränaren och instruktören Maria 
Brandel ge dig verktygen du behöver för att få till den absolut Bästa starten – 
oavsett hundras, ålder eller hundsport.

Som instruktör är du ovärderlig för Studiefrämjandet. Som tack för det fantastiska 
arbete du gör erbjuder vi därför en digital föreläsningsserie i vinter – helt utan 
kostnad!

Under tre föreläsningar kommer Maria Brandel, utbildad instruktör, domare och 
tävlande, gå igenom hur du bäst lär in, lär ut och löser problem. Du kommer få kon-
kreta verktyg för att öka engagemang, träningsmotivation och fokus – verktyg som är 
användbara både i din egen träning och när du håller i kurser för andra.

Föreläsningarna kommer sändas digitalt kl 19.00-20.30 på följande datum: 
9 december 2020, 13 januari 2021 och 27 januari 2021.



Digitala träffar
Mellan föreläsningarna kommer det ges möjlighet att träffa andra instruktörer digi-
talt. Under dessa träffar får du fördjupa dig i ämnet och utbyta kunskap och erfaren-
het genom att prata med andra.

Anmälan och innehåll
Vill du vara med och ta del av föreläsningarna? Kontakta Studiefrämjandet där du 
bor! När du anmält ditt intresse får du mer praktisk information, t.ex. gällande var 
föreläsningarna kommer sändas och hur du kan delta i de digitala träffarna mellan 
föreläsningstillfällena.

Föreläsningarna tar avstamp i Maria Brandels och Siv Svendsens bok ”Bästa starten” 
och de kommer utgå från följande teman: 

Del 1: Engagemang (9 december 2020)
Denna föreläsning fokuserar på vad instruktörer och tränare behöver lära hunden för 
att få till ett bra engagemang och fokus, samt hur du kan fördela träningstiden. Den 
här delen är den absolut viktigaste för att se till att träningen blir bra i längden.

Del 2: Helhet/Tävlingsträning (13 januari 2021)
Hur får man ihop en bra helhet och hur får man 
hunden att gå lika bra på tävling som på träning? 
Den här delen ger dig redskap som inte bara hjäl-
per dig att lyckas i tävlingar utan även gör din 
träning mycket mer varierad och rolig.

Del 3: Delar och moment (27 januari 2021)
Hur ska du tänka för att lära in och lära ut delar 
och moment på ett motiverande, effektivt och 
roligt sätt? Hur får du träningen att ständigt gå 
framåt och vad ska du göra när det blir fel? Vilka 
delar är viktigast för dina kursare att få till? Den 
tredje föreläsningen bjuder på många tankar och 
idéer relaterat till dessa frågor.

Varmt välkommen! 

Maria Brandel


