Välkommen till kurs för den stående fågelhunden, den 7-8 juni
plats Holmsund Umeå
I samarbete med hundskolan Vision arrangerar Svensk Bretonklubb och region Västerbotten
Södra en två dagars kurs. Mattias Westerlund från hundskolan Vision kommer att vara vår
instruktör under kursen. Kursen kommer att innehålla en viss del teori och mycket praktik. Du
kommer att få kunskap om hur du tränar din hund till en fungerande jakthund samt under
dagarna praktiskt jobba med detta. Åldergräns för hundarna är satt till att de ska vara fyllda ett
år för deltagande.
Syfte och mål:

Ge kunskap om hur hunden praktiskt jakttränas. Att deltagarna ska
ha kunskap om hur hunden förbereds för den praktiska
jaktträningen, vad hunden bör kunna och hur man når dithän.

Innehåll:

Teori
• Allmän hundkunskap
• Hur fungerar jakthunden
• Stadgeträning
• Injagning av den stående fågelhunden
• Apportering
Praktik
• Lydnadsträning
• Stadga
• Apportering

Datum och tid:

Lördag den 7 juni
Söndag den 8 juni

09.00-17.30
09.00-17.30

Plats:

Vi kommer att hålla till i Holmsund, Parkvägen 28 en bit utanför
Umeå. Området är inhägnat och hundar får vistas på området. Se
länk för vidare information och resa till
http://kartor.eniro.se/m/nySmP

Mat/fika:

Måltider och fika ingår inte anmälningsavgiften men kommer att
samordnas för de kurs deltagare som vill under helgen.

Boende:

Boende med hund i egen husvagn kan ordnas inom området eller
annat boende som kan bokas genom Västerbackens
konferensanläggning, för mer information se
http://gulasidorna.eniro.se/f/västerbacken-hotell-konferensab:11086360

Utrustning:

Koppel och dressyrlänk.
Vatten och vattenskål.
Kläder för alla väder.
Apportdummy (om ni har sådan)
Visselpipa om ni använder det.

Anmälan och pris:

1 500 kronor per deltagare, max 10 deltagare med egen hund
Principen först till kvarn gäller, anmälan sker via SbnK:s
Privatgiro 49 01 56 – 7, samtidigt som inbetalning sker ska namn,
hund och kontaktuppgifter finnas med. Regionsombud kommer att
meddela de deltagande i god tid före genomförandet.

Frågor:

Kontakta Mattias Westerlund – Hundskolan Vision
info@hundskolanvision.se Tel: 070-6889667
Eller Anders Burwall – Regionombud Södra Västerbotten
burre@burwall.st Tel: 070-3416721

