
 

 Clumber Spaniel Klubben anordnar en  GRUNDKURS I JAKTLYDNAD FÖR NYBÖRJARE med 

inriktning mot B-prov för nybörjare och nyfikna! 

 Inga förkunskaper behövs. 

Från minimum 6 månader och uppåt. 

 

Datum: Lördag 161001  kl 9-16 

 Söndag 161002 kl 9-16 

 

Kursledare: Susanne Norman 

Susanne är Engelsk Springer Spaniel uppfödare , har haft Engelsk springer spaniel sedan 1987 och 

kennel sedan 1990, har tränat jakt och jagat praktiskt och startat på jaktprov och deltagit på andra 

olika sorts prov under åren som hundägare.  

Hon är aktiv med att hålla i gång träningsträffar (i Stockholms område) och utbilda både sina egna 

valpköpare och andra intresserade inom olika områden. 

2011 gick hon instruktörutbildning i SSRKs regi (springer klubbens representant) för att kunna hjälpa 

till med att utbilda hundar och förare inom den jaktliga biten för spaniels.  

Är till yrket (förskollärare på fritidshem) utbildad pedagog som gillar att se när hund och ägare 

utvecklas tillsammans. 

 

Plats: Nynäshamn 

 

Kostnad: 1200 kr Medlem i Clumber Spaniel Klubben 

 1400 kr Övriga              

 



Upplägg/innehåll:  Uppnående mål: Vi vill träna på ett långsiktigt sätt och belöna framgång i små steg 

för att kunna bygga på hundens inlärning mot en aktiv och lyhörd hund som vill arbeta i samförstånd 

med föraren. 

Moment som vi tränar:  

•  Kontaktövningar (ögonkontakt är positivt) delad glädje är dubbel glädje mellan hund och förare) 

ordet ”BRA” eller ”rätt så” kommer att klickas in med belöning som kan vara jättegott godis 

Olika alternativ för olika hundar och förare är vårt motto:  

BRA= Godis,  BRA= lek med Boll, BRA= dragkamp med trasa eller lek med leksak . Vilka belöningar 

som fungerar på just din hund (godis, leksak, kamptrasa, röst) 

•  Inkallning med glädje (vi övar detta först utan störning sedan med störning) 

•  Sitt (tränas in verbalt och med tecken) 

•  Ligg (tränas in verbalt och med tecken) 

•  Sitt stanna kvar (tränas i små steg i taget) mot slutet ska hunden kunna sitta kvar en längre stund 

och inte lämna platsen där den sitter även när föraren kommer tillbaka. 

•  Stadga (retningar i form av andra lekande hundar, föremål kastas) 

•  Passivitet (kunna sitta och vänta utan att pipa och gnälla) 

•  Gå vid sidan (jaktfot) med kontakt (målet är att kunna gå utan koppel i väntan på 

arbetskommando) 

•  Vissel pipa är ett hjälpmedel som fungerar i många lägen och kan tränas både inne och ute för att 

kunna styra hundens förflyttningar som sedan blir sökmönster i sökandet av vilt.  

•  Handtecken (som senare ska bli dirigering) tränas med hjälper som röst, byta riktning i rörelse, 

kropps språk överdriv i början minska hjälperna med tiden. 

•  Söka upp föremål som är utkastade  

•  Första steget mot apportering av föremål (hur belönar man och vad skapar intresse hos hunden att 

ta upp, bära och i slut ändan lämna av apporten) 

•  Få möjlighet prova på vilt (fågel och kanin dummy)  

 

 

Intresseanmälan:  Intresseanmälan görs till Stina Lindström aktivitet@clumber.net 

före 160918 . Intresseanmälan skall innehålla namn, adress, telefon, hundens tilltalsnamn, ålder och 

ras samt. Märk mailet Nynäs. 

mailto:aktivitet@clumber.net


Medlemmar i Clumber Spaniel Klubben har företräde till platserna, därefter fyller vi på med andra 

spaniels. 

 

Antal deltagare: 6-8 st. 

Övrigt 

Mat:  Fika och lättare lunch lördag och söndag ingår 

 

Boende: Behöver ni boende så tipsar kursledaren  Nynäsgården . Telefon nr 08-520 205 90 

www.nynasgarden.se samt Lövhagen  Telnr: 08-520 138 31  www.lovhagen.se 

 

 

 

http://www.nynasgarden.se/
http://www.lovhagen.se/

