Trenerutviklingskurs
med R+Gundogs 2020

På grunn av særdeles gode tilbakemeldinger fra fjorårets
trenerutviklingsurs inviterer vi til kurs også i 2020. I år setter vi opp to
ulike grupper, ett med eiere av stående fuglehunder og ett med eiere av
støtende. Kurset gir deg en grundig forståelse av hvordan vi effektivt
trener fram fuglehunder med bruk av belønningsbaserte metoder.
• Har du fuglehund og ønsker å trene positivt, men vet ikke hvordan?
• Er du instruktør som ønsker videreutdanning innen trening med
belønningsbaserte metoder?
• Har du lyst til å fordype deg i effektiv fuglehundtrening bygd på
vitenskapelige prinsipper?
Trenerutviklingskursene består av tre samlinger i løpet av et halvt år, to
ulike onlinekurs i trenerferdigheter og grunnferdigheter for hunden, og
oppfølging mellom samlingene via lukket facebookgruppe for kurset.
Trenerutviklingskursene passer for deg som har litt erfaring med trening
av fuglehunder. Vi gir deg solid kunnskap om dine egne
trenerferdigheter, hva du bør legge vekt på i treningen av egen hund, og
muligheter til å sjekke status på treningen ved hjelp av tamfugl. Det
legges vekt på øvelser som utvikling av belønninger, apportering og ro i
oppflukt og skudd. Siste samlingen bruker vi noen av dagene i terrenget
og leter etter vill fugl.

Oversikt over datoer:
Samling 1: Tema «Ferdigheter for hundefører»
• 1.-3. mai (fre-søn, 3 dager), stående fuglehunder
• 8.-10. mai (fre-søn, 3 dager), støtende fuglehunder
Samling 2: Tema «Grunnferdigheter for fuglehunden»
• 4.-6. august (tir-tor, 3 dager), stående fuglehunder
• 8.-10. august (lør-man, 3 dager), støtende fuglehunder
Samling 3: Tema «Føring av hund i terrenget»
• 25.-27. september (fre-søn, 3 dager), stående fuglehunder
• 1.-3. oktober (fre-søn, 3 dager), støtende fuglehunder
Kurset holdes hos Astrid Ellefsen på Vindfinn hundesenter i Ølensvåg.
Totalpris for alle samlingene: 13.250,- (innbetalingen deles i to)
Påmeldingen er bindene for alle samlingene. Fristen for betaling
første del er ved påmelding, 2. del 1. august.
Antall deltakere pr gruppe: 12
Instruktører: Thomas Stokke og Astrid Ellefsen
Inkludert:
• Hundetrening og teori fra morgen til kveld.
• 7 mnd tilgang til onlinekurs i trenerferdigheter og grunnferdigheter for
hunden med tilgang fra 1.april eller ved påmelding.
• Tilgang til lukket facebookgruppe for kurset der deltakerne kan
diskutere, legge ut treningsfilmer og få tilbakemelding fra instruktører
og andre deltakere.
• Mulig overnatting i kårhuset på gården. Det er 8 soveplasser på 4
dobbeltrom der deltakerene deler bad, soverom og kjøkken.
• Muligheter for bobil/campingvogn parkering
• Trening i terreng siste samling

Ikke inkludert: Reise, måltider og overnatting utover mulighetene på
gården. Vi anbefaler Ask bobilparkering eller Ølen gjestegård som begge
ligger under 10 minutter fra treningsområdene.
Send en mail til rplusgundogs@gmail.com dersom du er interessert eller
har noen spørsmål om kursene.
Vi gleder oss til å se deg og din hund på kurs hos oss i 2020!

