Grundkurs i apportering 4-5 juni
Har du en retriever, spaniel eller stående fågelhund? Känner du att du skulle vilja lära dig mer
om jaktapportering eller bara vill lära dig grundfärdigheterna i apporteringsarbetet och
jaktlydnaden? Då är detta kursen för dig, helgen 4–5 juni anordnar Lundblads Hundar i
samarbete med Bjuvs brukshundsklubb en grundkurs i apportering. Med klickertänket i ryggen
utgår vi från boken ”Apportering till vardag och fest” och all inlärning är positiv och lekfull. Har
du inte boken ”Apportering till vardag och fest” kan du köpa den av mig vid kursstart.
Du eller din hund behöver inga förkunskaper för att gå kursen men det skadar inte att läsa
ovan nämnda bok helt eller delvis innan. Kursen vänder sig till retriever, spaniel och stående
fågelhundar i alla åldrar. Observera att det är en grundkurs och vi kommer inte arbeta med
söket eller uppflog under denna kurs.
För att lära hundarna de färdiga momenten måste vi börja i mindre skala och lära in varje
delmoment för sig och sedan kedja ihop momenten, detta kallas grundfärdigheter.
Kursen inkluderar följande moment:
• Avlämningar
• Jaktfot
• Stadga
• Stoppsignal
• Närsök
• Dirigering
Under denna helg kommer vi arbeta med grundfärdigheterna för dessa moment och vi
kommer även arbeta med störningar – ett sätt att kvalitetssäkra momenten och få engagerade
och säkra hundar.
Max antal deltagare 6 st
Plats: Bjuvs Brukshundsklubb
Tid: Lördag 4 juni kl 10:00 - 16:00, Söndag 5 juni kl 9:00 – 15:00
Anmälan och frågor: andrea@lundblads.nu eller ring Andrea 0738-172955
Kostnad: 1700 kr
När du skickar in anmälan får du ett mail som bekräftar att vi tagit emot anmälan, hör av dig
om du inte får någon bekräftelse. Kurskallelse skickas ut ca två veckor innan
kursen börjar. Kursavgiften ska vara betald två veckor innan kursstart och
anmälan är bindande.
Med hopp om en fantastisk träningshelg!

