
GRUPPTRÄNING NKL-ÖKL 

LÖRDAGAR kl 10-15 

HÄSSLEHOLMSOMRÅDET 

 

GRUPP NKL-ÖKL 1 - att lägga grunden 

Träning med fokus på provstart B-prov och WT. Vi tränar alla moment som kan ingå i ett 
prov på land och i vatten. Fokus på fotgående/följsamhet och samarbete, skott och 
stadga. Det blir ett helt pass med fokus på upptag, korrekta grepp och avlämningar.  

Vi utvecklar våra markeringar och finslipar våra linjer. Vi fokuserar på raka linjer och 
snabba inlevereringar.  

Ett bra sätt att kolla av formen och finslipa detaljerna innan provstart. 

Vi tränar primärt med dummies, men kommer även att introducera olika viltslag som kan 
förekomma på prov. Skott förekommer. 

Datum: 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 

Extra träning för de som missat något tillfälle 18/6 

Pris 4 000 kr 

Plats: 

Hässleholms-området, norra Skåne 

 

Program: 

19/2 Vi tar tempen 
Vi testar alla moment stadga & förlighet, tecken & signaler, markering, linjer, närsök. 
Var står vi? Vad ska vi fokusera på för varje enskild hund och hundförare? 

26/2 Stopp, ta en timeout! 
Ett helt pass med fokus på snabba, positiva stopp och att hunden ska kunna vänta i 
fält. En hund utan stopp är som en bil utan broms. Här fokuserar vi på att din hund ska 
få in ett snabbt, förväntningsfullt stopp, att den ska förstå att stoppet är en hjälp i 
arbetet.  

5/3 Markeringar, markeringar, markeringar… 
Enkla, dubbla, halvdolda, dolda, korta, långa, svåra, enkla. Nu ska hunden lära sig att 
koncentrera sig och memorera nerslagsplatser. Den ska lära sig att anpassa fart och 
näsa och att lita på sin egen förmåga. 

12/3 Linjer, din räddare i nöden 
Här bygger vi raka linjer. Vi fokuserar på hur vi ger hunden de bästa förutsättningar att 
lösa uppgiften genom hur vi ställer upp och hur vi skickar. Vi jobbar med att förlänga 
linjerna utan att tappa farten. 

 



19/3 Grand finale! 
Här sätter vi ihop momentträningen till en helhet. Vi tittar på varje enskild hund och 
hur den och ni gemensamt löser uppgifterna när momenten sätts ihop. Styrkor och 
svagheter, vad behöver jag träna mer och vad är nästa steg. 

 

 

Sloeberry Bay Hund & Jakt 

Maglö 1410 
282 73 Sösdala 
 

070-726 68 09 
info@sloeberry.se 


