Jagthundetræning
Starter tirsdag den 03.03.20 kl. 1830
Sted: Kammersgårdsvej 36, 7760 Hurup
Deltagere max. 8
Krav til hunden: Det skal være en hund af jagthunderacen, blandingshunde er også velkommen
blot der er jagtlyst i hunden. Hunden skal være min. 7 måneder gammel – der er ingen øvre
grænse for alder.
Pris 900,10 gange med mulighed for forlængelse.

Jagthundetræningen er for dig der har en jagthunderace og som bruger den på jagt. Du er også
velkommen med din hund af jagthunderacen selv om du ikke går på jagt, men blot gerne vil træne
hundens lydighed i dens naturlige drifter, så du dermed får en lydig og glad hund.
På kurset vil der blive undervist i jagthundens drifter, herunder særlig hundens byttedrift som er
det bærende grundlag i alt træning med jagthunden.
Vi kommer også ind på klikker træning, og andre kontaktøvelser som er gode at kende i forhold til
at træne jagthunde. Øvelserne kan også bruges til at afhjælpe adfærdsproblemer.
Alt træning foregår efter princippet om at arbejde positivt med hundens adfærd og naturlige
drifter. Der bruges ikke hverken tvang eller hårdhændede metoder, da den form for træning hører
fortiden til.
Ved at træne hunden i dens byttedrift, får du en hund der altid arbejder 100 pct. for dig, og aldrig
sviger dig, hverken når den skal apportere eller gå spor
Vi vil træne følgende discipliner som enhver god jagthund bør kunne mestre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fri ved fod
Afdækning, også på lang afstand
Hjemkald
Apportering
Omgang med andre hunde
Dirigering
Sporsøg
Afsøgning
Der vil være 10 lektioner af ca. 1,5 times varighed

1. lektion vil være mest teori, så det er nødvendig at din hund kan sidde alene i bilen, eller
være bundet af ved en pæl en times tid. Hvis ikke den har lært det, så er det bedst at
du ikke tager hunden med 1. gang
2. Din hund skal være vaccineret, og ansvarsforsikret for at deltage i kurset. Medbring
attest og forsikringsbevis ved 1. møde.
3. Du skal ikke have fodret din hund umiddelbart før træningen, da en sulten hund er
meget lettere at træne end en mæt hund. Medbring hundesnor, halsbånd, godbidder,
og evt. dummy eller noget af hundens bedste legetøj
4. Træningen er hver tirsdag kl. 1830 her i foråret og varer ca. 1,5 time. Vi starter første
gang den 03.03.20. og sidste gang er den 05.05.20
Du kan tilmelde dig på tlf. 60231200
Eller ved at sende en mail til kontakt@solarmagic.dk
Du kan se mere og få gode råd og tips til din træning på min hjemmeside

www.dinhundetræner.dk
Jeg glæder mig til at se dig
MVH
Bo Høje Christensen

