
Grundkurs med inriktning på stopp. stadga och apportering  

Kursledare: Ingela Lindfors och Helen Walsh 

Datum och tid: 8-9 maj 

Antal deltagare: Minst 10, max 12 ekipage 

Förkunskaper: Hunden skall vara minst 8 månader. Inga förkunskaper krävs. 

Plats: Elsarby, Tobo 

Pris: 1.900:-  

Mål: Att de deltagande hundförarna får en grundläggande förståelse för hunden. Hur inlärning 

fungerar, förståelse för hundens signaler samt vikten av ett gott ledarskap. 

Vi lär oss hur vi ska få våra hundar att fungera i vardagen och under jakt. Målet är att få en hund som 

stannar på kommando och sitter kvar till annat kommando ges. 

Vi lägger grunderna till att hunden ska bli en pålitlig apportör. 

Har du en hund som är lydig i vardagen så kommer arbetet ute på jaktmarken att fungera så mycket 

bättre. Vi kommer att jobba en del med förbudsordet Nej. Det kan vara livsavgörande för hunden 

den dagen t.ex. en hare springer över en väg eller när huggormen ringlar i gräset. 

Vi jobbar för att vi ska få hundar som vill arbeta för dig som förare och inte på egen hand. 

Innehåll praktik 

- Linförighet/fritt följ (kontakt) 

- Nej / Bra 

- Stannakommando med röst, visselsignal och handtecken 

- Uppflog med visionsripor 

- Stadga vid div. retningar bl.a. duvor 

- Grunderna i apportering. Hålla, bära, gripa och hämta 

- Avanceplatta 

- Dirigering 

Innehåll teori 

- Ledarskap 

- Inlärning 

- Genomgång av de momenten som ingår vid jakt med den stående fågelhunden såsom stå, avance, 

stopp, stadga och apport. 

Anmälan 

Anmälan skickas per mail alarangens@outlook.com eller via messenger. 

Avbokning 

Anmälan är bindande. Det gör att om avbokning av kursplats sker senare än 3 veckor innan kursen så 

behåller vi 300:- i administrationsavgift alt. debiteras det om avgiften inte redan är betald. 

Vid frågor nås vi enklast på mail 

Ingela: alarangens@outlook com  

Helen: hirvas1@gmail.com 

 


