
Trenerutviklingskurs 2019  
for belønningsbasert 

fuglehundtrening 
med 

R+gundogs 

I løpet av tre helgesamlinger i mai, august og oktober 2019 avholder vi et 
trenerutviklingskurs for belønningsbasert trening av stående fuglehunder. Dette kurset er 
for deg som virkelig vil fordype deg i belønningsbasert trening av fuglehunder. Bortsett fra 
samlingen vi har i fjellet, holdes resten av kurset hos Vindfinn hundetrening i Ølensvåg. 
Instruktører på kurset er Thomas Stokke og Astrid Weider Ellefsen. 


I løpet av kursserien vil gå grundig igjennom hvordan vi trener fuglehunder med 
belønningsbaserte metoder. Temaer vil blant annet være:


• hverdagen med hunden


• grunntrening av fuglehunder


• treningsferdigheter hos hundefører

• apportering fra start til ferdig apportør


• ro i oppflukt og skudd


• belønningsutvikling


• ulike kommandoer for sitt


• føring av hund i terrenget

• lover, retningslinjer og prøvereglement


Vi søker etter deltakere med noe erfaring fra jakt og/eller prøver med stående fuglehund 
og som er interessert i å trene hunden med belønningsbaserte metoder. Hunden bør 
minimum være 1 år ved første samling.


Kurset inneholder:


• 6 mnd tilgang på onlinekurs i trening av fugehund

• 1.600,- 


• 1. samling 10. - 12. mai

• 3.400,-

• kurset varer tre hele dager

• hovedfokus på førers treningsferdigheter og grunnferdigheter av hund




• 2. samling 9. - 11- august

• 3.400,-

• kurset varer i tre hele dager

• hovedfokus på mer avanserte øvelser og større provokasjoner i trening

• vi bruker tamfugl i treningen


• 3. samling 3. - 6. oktober

• 4.200,- 

• hele torsdag og fredag brukes i trenings- eller jaktterreng

• lørdag og søndag er vi hos Vindfinn hundetrening og trener


• Tilgang til lukket facebookgruppe for kurset der deltakerne kan diskutere, legge ut 
treningsfilmer og få tilbakemelding fra instruktører og andre deltakere


Kursavgiftene må innbetales i forkant av kursene. Påmelding til kursserien ansees som 
bindende ved innbetaling av første kursavgift. Ved stor pågang vil vi plukke ut deltakere. 
Om du har lyst til å bli med på dette sender du derfor en søknad der du skriver litt om deg 
selv, hunden og hvorfor du har lyst til å være med. Send søknaden til 
rplusgundogs@gmail.com innen 25.04.2019


Vi gleder oss masse til å følge opp en gjeng engasjerte belønningsbaserte trenere over 
flere samlinger. Dette blir kanon!


Thomas og Astrid
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