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Träningshelg inför Fullbruksprov

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången träningshelg ha god insikt i
fullbruksprovets upplägg. Momenten ska vara kända, samt att
alla har en individuell träningsplan för fortsatt träning mot start
på fullbruksprov.

Förkunskaper
För att helgen ska ge något för alla så behöver hunden kunna några grundläggande färdigheter. Det
behöver inte vara perfekt, men några baskunskaper behövs.
Apportering : Hunden bringar in en dummie/vilt som är utlagd/kastad på 30-50 meter. Måttligt tugg,
slarviga avlämningar, knall/fallapport inget jätteproblem.
Inkallning: Ska fungera p å 100m.

Praktikaliteter
Inkvartering: Enkel logi på gården i gårdshus. Det finns ca 12 bäddar fördelat på fyra stugor. Det går även
bra att ställa upp husvagn. Fullutrustat kök & samlingslokal i den ena stugan (garaget) där finns också tre
bäddar på loftet. Bastu med vattenvärmare för dusch i en stuga (bastun), där finns möjlighet för en-två
bäddar. Bagarstugan har fyra –fem bäddar & Häbret har två bäddar. Utedass av fräschare modell på
gården. För säkerhet och nattro så ta med en bur för hunden att sova i på natten.
Måltider: Mat & fika ingår i priset. Dryck utöver vatten rekommenderas var och en att ta med själv.
Fredag: Kvällsfika. Lördag: Frukost, lunch, eftermiddagsfika, 2 rättersmiddag. Lördag: Frukost, lunch,
eftermiddagsfika, 3 rättersmiddag. Söndag: Frukost, lunch, eftermiddagsfika.
Apportföremål: Vi tillhandahåller vilt för prova på och utbildning. Under träningsmomenten kommer
främst dummies att användas så bär inte hunden vilt går det ändå vara med och träna. Vill du ha egna
apportföremål så ta med dem.
Marker: Vi kommer i huvudsak jobba på marker inom gångavstånd från gården. Dock kommer det
behövas biltransport 3-5km för vissa moment.
Pris: Enkel logi, helpension, två instruktörer torsdag-söndag. 2500kr/ekipage. Max 8 ekipage. Vid färre än
6 förbehåller vi oss rätten att ställa in evenemanget. Vi har F-skattsedel.
Varmt välkomna
Jaana & Peter
www.jaana.se

Träningshelg Fullbruks 2015
www.jaana.se

Torsdag
Från 17.00 Ankomst och inkvartering
18.00 Välkomna!
18.30 Lägeskoll – apportering, vilt
Vi går igenom räv, kråka, vitfågel, and och skogs/fältfågel samt stämmer av grundläggande apportering.
20.30 Kvällsfika (varma mackor & sallad). Genomgång av fullbruksprovets moment & bedömning.

Fredag
8.00 Frukost
9.00 Apportering grunder
Gripande, avlämning, inkallning, stadga, dirigering, närsök
10.30 Fritt apportsök
Motivatorer för att söka i stora rutor under längre tid. Tips och trix för att hålla reda på vind och avsökta
områden.
12.00 Lunch
13.00 Smygjakt
Träning på att föra hunden lös vid sidan, samt sätta/lägga & lämna hunden med enbart handtecken.
Stadga i skott. Stadga när föraren är utom synhåll.
15.00 Eftermiddagsfika
15.30 Markering
Stadga i skott. Markering av flera apporter.
17.30 Bastun är varm
19.00 Middag
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Lördag
8.00 Frukost
9.00 Vattenarbete
Dirigering & markering, land och vatten. Stadga, ut (linjetag samt ”längre ut”), höger, vänster, stopp.
12.00 Lunch
13.00 Fältarbete samt sök under bössan
Vändsignal, stopp, inkallning
15.00 Eftermiddagsfika
15.30 Viltspår
Noggrannhet, svårigheter, hastighet, utrustning, terräng.
17.30 Bastun är varm
19.00 Middag

Söndag
8.00 Frukost
9.00 Rävsläp
Långa apporter, tunga apporter, rävapport, noggrannhet, avlämning
12.00 Lunch
13.00 Individuell träningsplan
15.00 Eftermiddagsfika och avslut

