Sommerkurs i belønningsbasert fuglehundtrening
På grunn av karantenereglene har vi måttet avlyse sommerkursene og
trenerutdanningskurset vi skulle ha gjennom R+Gundogs i 2020. I stedet har jeg satt opp
tre litt mindre sommerkurs med meg, Astrid Ellefsen som instruktør.

•
•
•
•

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?
Trener du belønningsbasert selv og har lyst på tre dager med ny motivasjon og
inspirasjon?

På sommerkurset er det plass til både deg med stående og deg med støtende fuglehund.
Du og din hund er velkommen til 2,5 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: 2.750,Antall deltakere med hund: 6-8
Instruktør: Astrid Ellefsen
Inkludert:
• Lange dager med hundetrening
• Onlinekurs i trenerferdigheter med tilgang fra 1.juni eller ved
påmelding.
• Mulig overnatting i kårhuset på gården. Det er 8 soveplasser på 4

dobbeltrom der deltakerene deler bad, soverom og kjøkken. På grunn av smitteverntiltak
vil det ikke bli tillatt å sove på samme rom dersom man ikke bor i samme hus til vanlig.
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.
Kurs A: 22.-24. juni.
Mandag - onsdag. Kurset starter kl. 10.00 første dag og varer til 14.00 tredje dag.
Kurs B: 25.-27. juni
Torsdag - lørdag. Kurset starter kl. 10.00 første dag og varer til 14.00 tredje dag.
Kurs C: 4.-6. august
Tirsdag - torsdag. Kurset starter kl. 10.00 første dag og varer til 14.00 tredje dag.
Send en mail til vindfinnhund@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!

Tidsplan for sommerkurs:
med forbehold om endringer
Dag 1:
08.00 - 09.30
10.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 16.00

16.00 - 17.00
17.00 - 19.00
Dag 2:
09.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 19.00
Dag 3:
09.00 - 13.00

13.00 - 14.00

Oppmøte og lufting av hunder
Grunntrening
Belønninger
Engasjere seg i det vi vil
Jobbe for å få
Selvkontroll
Lunsj, med grunntreningsprat. Ta med egen mat.
Grunnleggende apportering
Markerte apporter
Søksapport for stående fuglehunder
Ulike apportgjenstander
Middag, vi bestiller pizza og deler kostnaden.
Ta med egen middag dersom du heller vil ha noe annet.
Demonstrasjon i bruk av duer i treningen

Sitt/bli sittende
Ulike elementer og vanskelighetsgrader
Fem signaler for «sitt»
Lunsj, med prat om individtilpasninger i treningen. Ta med egen mat.
Vi trener hver hund med duer, etter hva hund og fører har behov for.
Middag. Grillen er varm 16.00. Ta med grillmat!
Ny runde med fugl for hundene.

Vi setter det sammen!
Vi kombinerer ferdighetene vi har jobbet med på kurset.
Ta med lunsj og spis når du ikke trener selv!
Oppsummering

