
Sommerkurs i belønningsbasert fuglehundtrening
med R+Gundogs 4.-7. august 2020

Vi satser på bedre tider og setter opp et sommerkurs nr 2 sommeren 
2020. Påmeldings og betalingsfrist er 1.juli så sant det åpnes for å kunne 
arrangere samlinger på denne måten i sommer. 

På kurset får du en grundig innføring og videre kunnskap innen 
belønningsbasert trening av fuglehund. 

• Er du nysgjerrig på hvordan belønningsbasert trening fungerer på 
din fuglehund?

• Har du fuglehund og ønsker å trene positivt, men vet ikke hvordan?
• Er du instruktør som ønsker ideer og inspirasjon til egne kurs og 

elever?

På sommerkurset er det plass til både deg med stående og deg med 
støtende fuglehund. Du og din hund er velkommen til fire hele dager med 
hundetrening og hundeprat. Dette vil du ikke gå glipp av!

Sommerkurset er både for deg som er helt ny med trening av fuglehund 
og for deg som har trent en god stund. Alle deltakere vil få individuell 
oppfølging og oppgaver tilpasset ferdighetsnivå for hund og eier, og etter 
hvilken type hund man har. Du vil få en innføring i hvordan vi legger opp 
øvelsene i rett vanskelighetsgrad for å få en velfungerende fuglehund 
trent med belønningsbaserte metoder. Det legges vekt på øvelser som 
apport, sitt og utvikling av belønninger. 



Kurset holdes hos Astrid Ellefsen på Vindfinn hundesenter i Ølensvåg 
Pris: 4.750,- 
Antall deltakere med hund: 14
Instruktører: Thomas Stokke og Astrid Ellefsen

Inkludert: 
• Hundetrening og teori fra morgen til kveld. 
• Onlinekurs i trenerferdigheter med tilgang fra 1.mai eller ved 

påmelding. 
• 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  

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!
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