Träningskurs för spaniels
Vill du bli inspirerad att träna med din hund?
Field spanielklubben arrangerar en heldag för dig som vill pröva på eller behöver få
ny inspiration för din träning.
Kursen vänder sig till dig som vill ha ett roligt och lustfyllt sätt att träna
jaktapportering på.
Lena Gunnarsson och Åsa Davidsson kommer att vara våra instruktörer, se personliga
beskrivningar nedan.
Under kursen kommer de gå igenom grunderna i avlämningar, gripa och hålla fast,
stoppsignal, stadga och eventuellt dirigering. All inlärning sker med positiva metoder.
Instruktörernas arbetssätt präglas av att dela in alla moment i små delar som sedan
sätts ihop till en större helhet. De använder lek och bus i inlärningsskedet. Det ska
vara kul att träna hund!
Datum: lördag 22 april 2017
Tid: klockan 09.00–16.00
Plats: Onsala, närmare vägbeskrivning vid anmälan
Mat: Fika och lättare lunch kommer att ordnas, närmare information om detta vid
anmälan Ange ev. allergier i samband med anmälan
Anmälan ska vara FSK tillhanda senast måndag 20 mars 2017
Pris: 1 100 kr
Anmälan är bindande och giltig när avgiften är inbetalad till PG: 54 33 38-8
Vid eventuellt inställd kurs kommer hela avgiften att återbetalas.

Presentation av instruktörerna
Lena Gunnarsson har tillsammans med Elsa Blomster skrivit boken Apportering till
vardag och fest. Hon tränar spår, lydnad, agility, specialsök samt jakt med sina tre
cocker spanielar Totte, Tassla och Kuling. När hon själv inte deltar på prov eller jakter
håller hon grundkurser i jaktapportering samt tar emot privatelever som vill ha hjälp
med grunderna i jaktträning eller tävlingslydnad.
Åsa Davidsson tränar och tävlar i lydnad och jaktapportering med sina labradorer
Mio och Tod. Hon håller framförallt grundkurser som bygger på boken apportering

till vardag och fest och fortbildar sig ständigt för instruktörer inom jakten, gärna
genom resor till England för att träna och delta på jakter.
Inga förkunskaper krävs men vill du kan du gå in och läsa mer och bekanta dig med
instruktörerna och de positiva inlärningsmetoderna på:
www.apporteringtillvardagochfest.se

