
 

 

Välkommen till introduktion & fortsättning i Jaktträning av spaniels 2020  
Under våren 2020 erbjuder vi två kurstillfällen för dig som är nybörjare och vill lära dig 
grunderna i hur du börjar träna din spaniel.  
Vi börjar med en teoridel där din hund får vara hemma och vi har all fokus på den teoretiska 
delen. I lugn och ro går vi igenom de grunder du behöver ha med dig för träningen framöver, 
frågor och diskussioner hoppas vi givetvis på denna dag. 
Teori dagen passar även dig som står i begrepp att skaffa din första spaniel. 
Uppföljningen blir sedan en kursdag då din hund är välkommen att vara med.  
 
Till hösten erbjuder vi sedan en kurshelg med ökad nivå för dig som kommit en bit på väg 
med din träning.  

 

Introduktionsdag i jaktträning av Spaniels - Teori 
En teoridag för dig som är nyfiken på detta med jaktträning av spaniel. 
Det kommer bli några fullmatade timmar med genomgång av spanielns användningsområde, 
hur grunderna i träningen läggs, vilka olika provformer som finns för spaniels med största 
vikten på nybörjarprov A o B. 
Vi hoppas att du efter denna dag ska åka hem med en målbild för fortsatt träning av egen 
hund och att du är så nyfiken och inspirerad att du även vill hänga på den praktiska 
träningsdagen den 5 april (anmälan till denna dag görs separat) 
 
Datum: 22 mars  
Plats: Grödinge Bygdegård 
Antal: obegränsat 
Inf o anmälan:  
Yvonne 070 5176267, yvonne@kennel-iago.se  
Annika 070 9104385, annika@welings.se 
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Introduktionsdag i jaktträning av Spaniels - Praktik 

Kurs för dig som är nyfiken på detta med jaktträning för spaniel. Kursdagen inriktar sig på de 
viktiga och nödvändiga grunderna att bygga på så som kontakt, sitt, stadga o enklare 
apporterings övningar. Vi kommer också gå igenom signaler o tecken som man använder sig 
av.  
Inga förkunskaper krävs men en fördel är om du deltagit på teoridagen. Du bör däremot ha 
en grundlydnad på din hund för att kunna tillgodogöra dig dagens träning. 
  
Datum: 5 april 
Plats: Grödinge / Nynäshamn 
Antal: 10 st 
Inf o anmälan:  
Yvonne 070 5176267, yvonne@kennel-iago.se  
Annika 070 9104385, annika@welings.se 

  

Jaktträning av Spaniels – fortsättning 

En kurshelg för dig som kommit en bit på väg med din träning 
Vi kommer nu att öka nivå och krav på denna fortsättningskurs där ett av målen kan vara en 

start på ett Nybörjarprov i framtiden.  Under helgen kommer vi jobba en hel del med din roll 

och ditt ansvar vid träning och hur du lägger upp övningar för din hund. Vi bygger vidare på 

sökarbetet, apporteringen och stadga (ev även på vilt) och kommer avsluta med ett 

prestigelöst enklare ”prova på prov” i form av ett working test (frivilligt). 

Våga utmana och gå framåt ….. 

Datum: 29-30 augusti 

Plats: Grödinge / Nynäshamn 

Antal: 10 st 

Inf o anmälan:  

Yvonne 070 5176267, yvonne@kennel-iago.se  

Annika 070 9104385, annika@welings.se 
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