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AKTIVITETSPLAN FOR 2018
MÅNED

DATO

AKTIVITET

STED

Januar

31 januar

ÅRSMØTE

Nordre
Lindeberg Gård

kl. 19.00

Destinasjon for
samtlige av
kursets tre deler
er angitt
nedenfor.

Se nedenfor

DRESSURKURS I TRE DELER
Også i år har vi gleden av å invitere til
dressurkurs. Kurset avholdes som et intensivkurs over tre deler; herunder:
DEL I: Teori og grunndressur
DEL II: Ro i oppflukt på duer
DEL III: Ro i oppflukt på rapphøns
Du velger selv om du ønsker å delta på hele
eller deler av kurset (se prismeny til høyre).
Vi anbefaler imidlertid at du/dere deltar på
samtlige deler for å maksimere utbyttet av
kurset som helhet. Har du ikke grunndressuren i orden før Del II og Del III, vil
utbyttet fra disse sekvensene bli lite og/eller
marginalt.

TID

PÅMELDING/INFO
Ingen påmelding. Servering av
kaffe/kaker.

Priser:
Del I
Del II
Del III
Del I/II
Del I/III
Del II/III

kr. 800,kr. 500,kr. 700,kr. 1.300,kr. 1.500,kr. 1.200,-

Del I/II/III

kr. 2.000,-

Påmelding gjøres til Dagfinn Elstad:
d-els@online.no

Under Del I hvor teori og grunndressur står i
fokus vil deltakerne få en grundig innføring i
hva som kreves av det daglige hundeholdet
dersom målet er en ferdig dressert fuglehund.
Det daglige arbeidet som gjøres av
deltakerne mellom kursets Del I og Del II/III
vil være meget avgjørende for arbeidet som
skal gjøres i de to siste sekvensene samt for
utbyttet av kurset som helhet.
I år setter vi av en ekstra dag under kursets
del I, som vies til teori i sin helhet. Her vil
blant annet temaer som «hvordan hunden
lærer», lederskap, lydighet, respekt og
dressur bli grundig belyst.
Se under for nærmere informasjon om
kursets tre deler.
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Mai

6 mai

REPRESENTANTSKAPSMØTE NISK

Gardermoen

Mai

8 mai

FOREDRAG MED ULRIK MYRHAUG

Nordre
Lindeberg gård

Kl. 19.00

Inngang: kr. 100,Kafeteria og loddsalg

Solbakken,
Årnes

kl. 17.30

Instruktører: Lene Moen, Dagfinn
Elstad og Trygve Moen

Ulrik jobber til daglig på Sando Hundesenter

Vi oppfordrer medlemmene til å
delta

med dressur og trening av fuglehunder. Han
har til tross for sin unge alder etablert seg i
Norgestoppen på jaktprøver, og har vunnet
høystatusløp både på høyfjell og lavland,
deriblant NM gull.
Ulrik vil fortelle oss hvordan han jobber med
dressur, og hvordan han løser de klassiske
utfordringene

vi

ofte

opplever

med

fuglehund. Han vil også dele historien han
har fra start til der han er i dag.

Mai

Mai

10 mai

19 – 20 mai

DRESSURKURS DEL I/TEORI
Her vil lederskapsbegrepet stå sentralt. Hva
betyr lederskap? Hvordan utøver jeg
lederskap? Hva synes hunden om lederskap?
I tillegg vil vi belyse andre lederskapsrelaterte forhold som f.eks. respekt og
lydighet. Hvordan hunden lærer vil også stå
sentralt i denne sekvensen.

DRESSURKURS DEL I/PRAKSIS
Grunndressur med hovedfokus på lineføring,
innkalling og sitt. Intensivkurs over to dager
hvor deltakerne får en grundig innføring i hva
som kreves på veien til en ferdig dressert
fuglehund.
Spørsmål & svar – sekvenser i pausene.
På søndag får vi besøk av Cato Martin
Jonassen som vil bidra til å verdiøke kurset
ytterligere. Cato har blant annet bakgrunn
fra Forsvarets hundeskole. Han er jaktprøvedommer, og kan selv vise til imponerende
resultater fra jaktprøver.

Pris: Inngår i del I (se under)
Påmelding til Dagfinn Elstad:
d-els@online.no

Solbakken,
Årnes
Adresse:
Horgenvegen
106, 1929 Auli

kl. 09.30
begge dager

Instruktører: Lene Moen, Dagfinn
Elstad og Trygve Moen. Ta med
grillmat (lunch).
Pris Del I: kr. 800,-

Påmelding til Dagfinn Elstad:
d-els@online.no

Til deg som er ny og uerfaren med fuglehund
anbefales samtlige av kursets tre deler på det
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sterkeste.

Mai

Juni

22 mai

6 juni

UTSTILLINGSKURS
Her vil du få mange nyttige tips og råd til
hvordan du skal forberede deg selv og din
hund for en best mulig presentasjon i
utstillingsringen. Perfekt for deg som går
med planer om å stille hunden på vår
spesialutstilling i juni.

UTSTILLING
Spesialutstilling for Irsk Setter (rød) og Irsk
Setter (rød/hvit). Utstillingen er åpen for
både medlemmer og ikke medlemmer.

Solbakken,
Årnes.

kl. 18.00

Adresse:
Horgenvegen
106, 1929 Auli

Nordre
Lindeberg Gård

Instruktører: Hege Rosenlund og
Astrid Bruun Haugen.
Pris: kr. 250,Påmelding til:
heidi.aandahl@vikenfiber.no

kl. 18.00

Dommer: Eldri Kjørren
Pris: kr. 405,- per hund
Påmelding gjøres på:
https://www.dogweb.no/utstillingpaamelding/utstilling/170252/oversi
kt/finnHund

August

8 august
(pulje 1)
15 august
(pulje 2)

DRESSURKURS DEL II
Trening på ro i oppflukt (støkktrening). Her
vil deltakerne få en første test på hvor langt
de har kommet med grunndressuren.

Trondheimsvegen 547
2016 Frogner

Kl. 18.00
begge dager

Det trenes på duer (støkk), hvor ambisjonen
er å lære hundene at fugl i lufta betyr «sitt».

Kurset holdes av og hos Knut Gunnar
Sørlie med bistand fra avdelingens
egne instruktører.
Pris Del II: kr. 500,Påmelding til Dagfinn Elstad:
d-els@online.no

August

22 august
(pulje 1)
29 august
(pulje 2)

DRESSURKURS DEL III
Kurset avholdes hos Stian Aaserud på Årnes.
Her vil hundene møte nye og spennende
omgivelser. Også her skal hundene lære at
fugl i lufta betyr «sitt».
Det skal trenes på stubbåker med rapphøns
og fasaner som provokasjon. For deg med
hund uten erfaring med hønsefugl kan dette
bli en spennende ettermiddag. Kanskje får du
se din hund ta stand for første gang ?

Årnes

kl. 17.30
begge dager

Instruktører: Dagfinn Elstad, Trygve
Moen og Stian Aaserud. Det tas
forbehold om at endringer av tid og
sted kan tilkomme.
Pris Del III: kr. 700,Påmelding til Dagfinn Elstad:
d-els@online.no

Under denne avsluttende seansen vil
samtlige hundeførere få svar på hvor langt
de har kommet i arbeidet med dressur og
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lederskap. Veiledning og anbefalinger til
veien videre vil bli gitt på individuell basis til
hver enkelt ekvipasje.

Nov

4 november

FASANCUP 2018
Avdelingens årlige klubbmesterskap, som er
et uhøytidelig, lærerikt og sosialt tilbud til
våre medlemmer. Her vil det som vanlig
være bra med fugl (rapphøns og fasaner). En
ypperlig anledning til å få testet hunden i
slipp med makker, samt til å få kunnskap om
jaktprøver i et trivelig og uformelt miljø.
Klubbmester kåres både i UK (unghund) og
AK (voksne hunder).

AKTIVITETSPLAN NISK AVD. 1

Skogbygda
(Togstad)

kl. 08:00

Pris/hund: kr. 500,Påmelding til:
heidi.aandahl@vikenfiber.no
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