Apporteringskurs
SSRK Östergötland bjuder in till Apporteringskurs
Trond Gjøtterud och Aase Ramsrud kommer till Östergötland den 4-6 Maj 2018
Trond har hållit på med retrievers sedan 1989. Han har haft stora framgångar med sina
hundar genom åren bland annat har han deltagit i RM och även vunnit. Sedan några år
tillbaka försörjer han och Aase sig på hundarna genom kennel och som instruktörer.
Aase har hållit på med hund sedan 1982, hon har sysslat med många typer av hundsport
men 2011 fastnade hon helt för apportering. Aase har även hon stora framgångar med
sina hundar, även hon har deltagit på RM.
Både Trond och Aase är mycket i Sverige och deltar på prov, speciellt A-proven som är en
bristvara i Norge. Kursen kommer naturligtvis hållas på norska men eftersom dem är så
mycket i Sverige så är det inga problem att förstå vad de säger.
För att läsa mer om Trond och Aase se www.kursmedtrond.com
Kursen kommer att hållas i Gryt utanför Valdemarsvik. Föreläsningen hålls på Gryts
Skärgårspensionat. Där finns det även möjlighet till övernattning och buffé efter
föreläsningen för de som vill.
4 Maj: Teori start 17:00. Trond och Aase kommer att föreläsa och gå igenom sitt ”tänk”
kring hundträning. Från grunderna och uppåt. Förhoppningsvis blir det mycket intressanta
diskussioner och frågeställningar. Alla som ska gå med hund är välkomna men det finns
även möjlighet att gå och lyssna även om man inte ska vara med på kursen med hund.
(Max 30 pers)
5 Maj: NKL/ÖKL Start 9:00 Denna dag kommer bjuda på träning för de något yngre och
mindre erfarna hundarna. Trond och Aase lägger upp träningen så att dom kan förmedla
så mycket som möjligt av sitt tänk. Fokus kommer att läggas på grunder och även vägen
vidare. Din hund som deltar ska kunna sitta, stanna och grundläggande apportering.
Passar dig som ska starta i NKL men även för dig som redan är klar i NKL och påväg mot
eller i ÖKL. Upplägget anpassas efter ekipagen.
(Max 8 Ekipage)
6 Maj: ÖKL/EKL Start 9:00 Idag stretchar vi på gränserna. ÖKL hundar och uppåt, Dagen
anpassas efter vilka ekipage som deltar. Här fokuseras mycket på handling, hur tänker
Trond och Aase och vad ser dom i dig som förare. Hunden ska vara styrbar och kunna gå i
linje då det blir walk-up träning under dagen.
(Max 10 Ekipage)
Kursen kommer att hållas i Gryt utanför Valdemarsvik.
Till lunchen tänds grillen. Ta med det du själv vill äta.
Pris: 1500:-/ ekipage inklusive föreläsningen
300:- Enbart föreläsningen.
Buffé: 200:- betalas på plats.
Först till kvarn gäller och SSRK Östergötlands medlemmar har förtur.

Anmälan sker till via https://goo.gl/forms/gK6GlxvzVxxfyXfk1 senast 1April.
Vid frågor kontakta utbildning@ssrkog.com
Anmälan är bindande. Vid skadad eller sjuk hund krävs veterinärintyg.
För boende se www.grytspensionat.se

