Sommerkurs 2022
Sommeren 2022 arrangerer vi fire sommerkurs hos Vindfinn hundetrening i Ølensvåg.
Hver av kursene varer i 3 dager og er spekket full av hundetrening og hundeprat. Temaet
for kursene er belønningsbasert trening av stående og støtende fuglehunder, og det er
plass både til deg som er ny med fuglehund og belønningsbasert trening, og deg som er
mer erfaren.
Alle fire sommerkursene har samme agenda, men vil preges av hva deltakerne ønsker og
har behov for å trene på. For at hver og en deltaker skal få mest mulig ut av kursene deler
vi derfor kursene opp etter erfaring og interesser.
Kurs 1:

Man 20.juni – ons 22.juni: For eiere av stående fuglehunder.
blant annet: - grunnferdigheter for jakthunden
- apporteringstrening mot apportbevis, VK og apportprøver
- ro fra stand/ro fra støkk/reis
- å sette kriterier for trening i terrenget

Kurs 2:

Man 27.juni – ons 29.juni: For eiere av støtende fuglehunder.
blant annet: - trening mot JAL og jaktprøver
- dirigerte apporter
- markerte apporter
- ro i opplukt, skudd og felling

Kurs 3:

Man 1.aug – ons 3.aug: For deg med erfaring med treningsmetodene.
blant annet: - både stående og støtende hunder
- fokus på problemløsing når vi trener jakthunder
- deltakerne tar del i andres trening

Kurs 4:

Man 8.aug – ons 10.aug: For eiere av stående fuglehunder.
blant annet: - grunnferdigheter for jakthunden
- apporteringstrening mot apportbevis, VK og apportprøver
- ro fra stand/ro fra støkk/reis
- å sette kriterier for trening i terrenget

Pris: 3.750,Antall deltakere med hund: 6-8
Instruktør: Astrid Ellefsen
Varighet: 3 dager, 10.00 - 17.00 dag 1 og 2, 10.00 - 15.00 dag 3.
Inkludert:
• Lange dager med hundetrening
• Mulig overnatting i kårhuset på gården. Det er 8 soveplasser på 4
dobbeltrom der deltakerene deler bad, soverom og kjøkken. Det er mulig å komme
søndagen for deg som har lang reisevei.
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 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 2022!

Tidsplan for sommerkurs:
med forbehold om endringer etter behov og ønsker hos deltakere
Dag 1 mandag:
09.00 - 10.00
10.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 17.00

17.00 -

Dag 2 tirsdag:
10.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 17.00
17.00 Dag 3 onsdag:
10.00 - 14.00

14.00 - 15.00

Oppmøte, installering og lufting av hunder
Grunntrening
Grunnferdigheter for trener
Grunnferdigheter for hund
Lunsj. Ta med egen mat.
Apportering
Ulike apporteringsoppgaver
Ulike apportgjenstander
Å tilpasse vanskelighetsgrad til individet
Middag, vi bestiller pizza og deler kostnaden.
Ta med egen middag dersom du heller vil ha noe annet.

Sitt/bli sittende
Ulike elementer og vanskelighetsgrader
Fem signaler for «sitt»
Lunsj. Ta med egen mat.
Vi trener hver hund med duer, etter hva hund og fører har behov for.
Middag. Grillen er varm 17.00. Ta med grillmat!

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

