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Inbjudan till Medlemsmöte för Emmaboda Brukshundklubb. 
 
Datum; Onsdag den  20  september 2017 
Plats; Klubbstugan Eriksvallen kl. 18.00 
 
Medlemsmöte som avslutas med Föreläsning av Roland Sjösten 
 

Hundens mentalitet kopplat till inlärning med Roland Sjösten 
 

 

Roland kommer till Emmaboda brukshundklubb och föreläser om hur vi kan dra nytta av vår 
kunskap om vår hunds mentalitet kopplat till inlärning. Fungerar alla ”metoder” på alla hundar 
och varför förstår inte min hund samma övning lika fort som min kompis hund? Vilka mentala 
egenskaper hos hunden, som bland annat ses under ett mentaltest, kan vi ha nytta av när vi 
tänker lydnadsträning? Roland är en av de bästa i landet på att förklara hur din hund agerar på 
ett mentaltest. Att dessutom omvandla den kunskapen till hur vi tar oss an hundens träning 
kommer vi att få veta mer om vid Rolands föreläsning som på andra klubbar varit väldigt 
uppskattad och lärorik. Föreläsningen vänder sig både till nybörjaren och till den mer erfarne 
hundägaren. Om tid finns så kommer även Roland att visa praktiskt på det han teoretiskt föreläst 
om. 
 

 

Vem är Roland Sjösten? Tränat hund sedan 1969. Flerfaldig SM-vinnare, Nordisk vinnare och 
även deltagare på VM i bruks och givetvis också många brukschampionat på många av sina 
hundar. Lägg därtill de flesta funktionärsuppgifter man kan ha inom bruks och mentalkunskap 
inom Brukshundklubben. Var den som ansvarade och ledde SBKs projekt Mentaltest 2007. 
Mycket aktiv med videoproduktion idag för SRI Publication, kursmaterial för hundägare, vilket är 
det kursmaterial som vi använder till våra grundkurser. 
 

 
DAGORDNING 

 
 § 11 Mötets öppnande 
 § 12 Dagordningens godkännande 
 § 13      Behörigt kallad 
 § 14 Fastställande av röstlängd 
                                  § 15      Val av justerare tillika rösträknare 
 § 16 Ordförande och Sekreterare ev val. 
 § 17 Övrigt 
 § 18 Avslutning  med fika 
 
 
 

  

     Välkommna önskar Styrelsen 


