AKTIVITETER 2018:

VILTSPÅR:
Kurs på 3 tillfällen
Instruktör: Eva Larsson
Pris 900 kr min 4 ekipage
Deltagare 6
Långfredag 30/3 9,30-12
Lördag 21/4 13,30-16
Lördag 19/5 13,30-16
Sista anmälningsdag: 18/3 för SVs medlemmar och 25/3 för övriga.
Anmälning till anmalan@springervast.com samt Petra

APPORTERINGSTRÄNING
Har du svårt att få din hund att greppa en apport? Kommer den inte tillbaka med apporten? Har du
svårt att veta vart du ska börja din och din hunds träning?
Då vill vi varmt rekommendera dom här två träningstillfällena med Cathrine Löfmark!
Cathrine arbetar till vardags på Hundens Hus i Göteborg men kommer hålla två endagskurser för
Springer Väst i apportering för dig som aldrig har testat på det eller som känner att du och din hund
inte kommer vidare i er träning. Cathrine jaktlabradorer och tävlar i jakt med dom så hon har en
gedigen kunskap om att träna hund med allt vad det innebär.
Man kan anmäla sig till ett eller båda tillfällena.

Apportering för Nybörjare enstaka tillfällen:
Instruktör: Cathrine Löfmark
Pris: 400 kr min 5 deltagare
Åhörare: 150 kr
Deltagare 8
Plats: Vallda
Tillfälle 1: Söndag 8/4 kl 16.30-19.30
Tillfälle 2: Tisdag 8/5 kl 18-21
Sista anmälningsdag:
Tillfälle 1: SV 18/3, 25/2 övriga
Tillfälle 2: SV 18/4, 27/4 övriga

Vattenträning:
Deltagare: 6
Instruktör: Cathrine Löfmark

Pris: 400 kr min 5 deltagare
Plats: Mölndal
Åhörare: 150 kr
Söndag 17/6 kl 18-21
Sista anmälningsdag: 3/6
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 27/5 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (3/6) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462

Apportering & jaktkurs, för er som provat förut:
Tycker du att det är kul med apporteringsträning och vill du komma vidare i din träning eller
vill du kanske ha hjälp och tips om hur du kan lära in nya moment?
Då är detta kursen för dig!
Vi i Springer Väst är stolta att presentera vår gästinstruktör, Lena Gunnarsson! Lena driver,
tillsammans med Elsa Blomster, Klickerförlaget Göteborg AB som tillsammans har gett ut
boken Apportering till Vardag och Fest. Lena har tre hundar som hon tränar i spår, lydnad,
agility, specialsök och tävlar dessutom i elitklass i jakt med sin jaktcocker Kat. Lena tränar
med mjuka metoder och är väldigt duktig på att hitta olika vägar som gör att du kommer
vidare i din träning
Kursen kommer hållas på två separata dagar, detta ger dig möjlighet att träna mellan
tillfällena. För att vara med på kursen behöver ni inte vara fullärda men det är bra om ni har
tränat grunderna i apportering.
Lena kommer anpassa kursen efter deltagarnas nivå så kursen passar dig som siktar på ett
Nybörjarprov B eller högre..
Instruktör: Lena Gunnarsson
Pris: 1500 kr
Åhörare: 700 kr
Deltagare 6 eller 12
Kurs på 2 tillfällen
Söndag 26/8 heldag
Lördag 22/9 heldag
Sista anmälningsdag: 15/7.
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 25/6 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (15/7) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.

Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462
Medtag: Apporter och visselpipa om du har det, vatten, något att sitta på samt täcke till
hunden. Vi kommer att vara utomhus, så kläder efter väder. Medtag egen lunch och fika.
Innan kursstart kommer vi stämma av vart du är i din träning samt vad du har för mål så att
vi kan säkerställa att du får ut mesta möjliga av kursen.

Kurshelg för dig som är nyfiken på apportering
Instruktör: Susanne Staiger Hansson
DinHundskola på Bokenäs, mellan Uddevalla och Lysekil
Vill du börja träna något nytt med din hund? Är du kanske rentav lite nyfiken på det här med
apportering? Vi kan lova att det är den roligaste träningsformen där du får lära dig
samarbeta med din hund, kommunicera utan ord och skratta en hel del.
Fågelhundar älskar att apportera och det är en träningsform som faller sig naturligt för
spaniels och retrievers. Den här kursen vänder sig till dig som aldrig har testat
apporteringsträning så inga förkunskaper krävs. Här är vi alla glada amatörer!
Kursen kommer ta upp följande moment: avlämningar, gripande, närsök, stoppsignal,
dirigering, jaktfot, stadga. Det förekommer inga skott under kursen och inga apporteringar på
vilt. Vi tränar på följsamhet, kontakt, tyst kommunikation, mjukhet, gripa-hämta- bära
(apportering), samarbetsförmåga samt att kunna arbeta och slappna av i grupp med andra
hundar!
Susanne är utbildad hundinstruktör via SSRK samt hundpsykolog via Hundens Hus och
driver en egen hundskola. Hon har även varit verksam som instruktör inom SBK i många år.
Lite kul är att hon även gått klickerkurser för kända Bob Bailey och Marie Fogelquist på Dala
Hundservice där hon tränat hönor så det finns inte några djur hon inte kan träna!
Susanne arbetar mjukt och metodiskt, hon kan verkligen få fram det bästa ur alla ekipage.
Medtag: Apporter och visselpipa om du har det, vatten, något att sitta på samt täcke till
hunden. Vi kommer att vara mycket utomhus, så kläder efter väder.
Pris: 1600 kr
Åhörare: 700 kr
Deltagare: 7 minimi 5
Lördag och Söndag 8-9 september, 10-16 båda dagarna
Plats: DinHundskola, Bokenäs mellan Uddevalla och Lysekil
Lunch samt fika ingår båda dagarna.

Det finns möjlighet till uppställning av husbil eller husvagn om man önskar att stanna över
natten
Sista anmälningsdag: 10/8.
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 27/7 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (10/8) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462

PROV
B-prov 9 sep
Domare: Royne Svensson
Plats: Knecktagården/Varberg
Tid : kl 10
Antal deltagare: Max 15
Pris: 350/ekipage
Sista anmälningsdag: 1/9

Nybörjarprov A samt Nybörjarprov B
November
Mer information kommer

KURSER
Gör nåt kul med din hund!
Engångstillfälle
Instruktör: Pia Myrseth
Plats: Hundens hus i Högsbo
Tid: Söndag 27/5 kl 17:30-19:30
Pris: 450 kr minst 6 deltagare
Åhörare: 150 kr
Antal: 8
Sista anmälningsdag: 13/5
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 6/5 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (13/5) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462

Den här kursen är till för dig som vill ha en roligare vardag tillsammans med din hund. Vid
det här kurstillfället kommer vi träna på smart vardagsaktivering, gå fint i koppel, sitta lugnt
innan promenader, få kontakt och andra saker som gör vardagen lättare och roligare!
Instruktör är Pia Myrseth som har Welsh Springer spaniel. Pia håller till på Hundens Hus i
Göteborg där hon varit aktiv i över 20 år. Hon är hundpsykolog och lärare på hundinstruktöroch hundpsykologutbildningen och håller i princip alla typer av kurser.
Hon är glad och entusiastisk, så två timmar med henne kommer att gå väldigt fort för dig och
din hund!
Medtag: Gott godis i små bitar, rolig leksak samt en klicker om du har.

Trimkurs med inriktning utställning
Ledare: Marica Tier
Marica är delägare i Kennel Lizziardhs och har trimmat hundar i många år. Hennes hundar
ser alltid helt fantastiska ut och det är en ära att hon vill hålla kurs för oss i Springer Väst!
Denna kursen vänder sig till dig som kan trimma din hund i vardagen, men vill ta steget
vidare och lära dig finesserna och tricken för att trimma din hund till utställning.
Plats: Västra Kennelklubben, Bror Nilssons Gata 4, Lindholmen
Tid: Lördag 21/4 11-16
Antal: Max 6, min 5
Pris: 700 kr
Sista anmälningsdag: 1 april
Fika ingår
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462
Medtag: Trimningsutrustning, såsom sax, rakapparat mm, trimbord (har du inget, så
meddela det vid anmälan), vattenskål, godis samt lunch till dig själv.

Utställning/ Socialträning:
Behöver din vovve öva på att slappna av i närheten av andra hundar? Vill du kanske testa
på att ställa ut men vet inte hur en utställning går till eller hur man ska ställa hunden? Kom
då på vår utställning- och socialträning! Här lär vi oss hur man bäst visar upp sin hund, hur
momenten i en utställning går till och våra hundar får öva på att slappna av och fokusera
tillsammans med andra. Du behöver inte ha siktet inställt på utställning för att delta!
Linda Ulriksen är professionell handler men många års erfarenhet av att ställa många olika
raser. Hon syns ofta i vinnar-ringen och har ett brinnande intresse för hundar! Vi i Springer
Väst tror att den här kvällen kommer ge våra medlemmar många bra och användbara tips
man kan använda både till utställning och i vardagen!
Ledare: Linda Ulriksen
Deltagare: Max 8, min 6
Plats: Slottsskogen, Göteborg
Pris: 175 kr
Tid: Onsdag 16/5 kl 18.30-20
Sista anmälningsdag: 8/5.
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 1/5 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (8/5) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462

Utställning/ Socialträning:
Ledare: Linda Ulriksen
Deltagare: 8 minimi 6
Pris 175 kr
Plats: Slottskogen, Göteborg
Tid: Onsdag 30/5 kl 18.30-20
Sista anmälningsdag: 21/5.
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 14/5 sen släpper vi platserna till övriga
spanielklubbar. Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (21/5) annars får ekipage
från reservlistan platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni
får besked om plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462
Text:
Linda har ställt ut hundar i nästan hela sitt liv. Familjens första hund var en Engelsk Springer
Spaniel, men nu har hon flera olika raser. Linda är professionell handler och ställer både i
Sverige och runt om i Europa.
Till denna kursen är alla välkomna!
Hit kan du komma om du skulle vilja miljöträna din hund med andra hundar om du helt enkelt
är sugen på att prova på det här med utställning. Det är en bra och lärorik miljö för din hund
att vistas i.
Linda kommer att börja med att berätta lite kort om hur det fungerar i och utanför
utställningsringen. Sen kommer vi på ett roligt och avslappnat sätt få träna på alla momenten
i utställningsringen. Kursen vänder sig även till dig som har ställt ut förut, Linda anpassar
övningarna så att alla känner att de får ut något bra av lektionen.
Vi kommer att vara utomhus, eftersom vi vill träna hunden i den miljön som utställningarna
kommer att vara.
Medtag: Utställning eller retriverkoppel om du har, något att sitta på, vatten, en rolig leksak
samt massa gott godis i små bitar.

Utställning/Socialträning - Tillfälle #1
Ledare: Rebecca Govik
Rebecca är i princip född i utställningsringen och har tävlat i juniorhandling. Nu dömer hon
själv de unga talangerna på som är ute och tävlar. Rebecca är uppväxt med Cocker Spaniel
men har även numera Amerikansk Cockerspaniel.
Till denna kursen är alla välkomna!
Hit kan du komma om du skulle vilja miljöträna din hund med andra hundar om du helt enkelt
är sugen på att prova på det här med utställning. Det är en bra och lärorik miljö för din hund
att vistas i.

Rebecca kommer att börja med att berätta lite kort om utställning. Sen kommer vi på ett
roligt och avslappnat sätt få träna på alla momenten i utställningsringen. Kursen vänder sig
även till dig som har ställt ut förut, Rebecca anpassar övningarna så att alla känner att de får
ut något bra av lektionen.
Medtag: Utställning eller retriverkoppel om du har, något att sitta på, vatten, en rolig leksak
samt massa gott godis i små bitar. Vi kommer att vara utomhus.
Deltagare: Max 10, min 8
Pris: 150 kr
Plats: Fjällboparken, Utby
Tid: Torsdag 14/6 kl 18-19
Sista anmälningsdag: 6/6
Springer Väst medlemmar har förtur t o m 1/6 sen släpper vi platserna till övriga klubbar.
Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (1/6) annars får ekipage från reservlistan
platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni får besked om
plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462
Utställning/Socialträning - Tillfälle #2
Ledare: Rebecca Govik
Rebecca är i princip född i utställningsringen och har tävlat i juniorhandling. Nu dömer hon
själv de unga talangerna på som är ute och tävlar. Rebecca är uppväxt med Cocker Spaniel
men har även numera Amerikansk Cockerspaniel.
Till denna kursen är alla välkomna!
Hit kan du komma om du skulle vilja miljöträna din hund med andra hundar om du helt enkelt
är sugen på att prova på det här med utställning. Det är en bra och lärorik miljö för din hund
att vistas i.
Rebecca kommer att börja med att berätta lite kort om utställning. Sen kommer vi på ett
roligt och avslappnat sätt få träna på alla momenten i utställningsringen. Kursen vänder sig
även till dig som har ställt ut förut, Rebecca anpassar övningarna så att alla känner att de får
ut något bra av lektionen.
Medtag: Utställning eller retriverkoppel om du har, något att sitta på, vatten, en rolig leksak
samt massa gott godis i små bitar. Vi kommer att vara utomhus.
Deltagare: Max 10, min 8
Plats: Fjällboparken, Utby
Tid: Torsdag 28/6 kl 18-19
Sista anmälningsdag: 20/6

Springer Väst medlemmar har förtur t o m 13/6 sen släpper vi platserna till övriga klubbar.
Kursen ska vara betald på sista anmälningsdagen (20/7) annars får ekipage från reservlistan
platsen. Ni som inte är medlemmar i Springer Väst kan anmäla er, men ni får besked om
plats när datumet för klubbens medlemmar passerat.
Anmälan gör till: anmalan@springervast.com eller till Petra Plumridge 0708-986462
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