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FÄLTTRÄNING GOTLAND
1-3 november 2017
med möjlighet att gå särskilt fältprov 4 och 5 november
SDPK har nöjet att erbjuda tre dagars fältträningskurs på Gotland med duktiga
revieringsgänget - Sigrid Agenäs, Johan ”Joe” Olofsson och Marcus Niklasson - som
instruktörer.
Syftet med kursen är att utveckla förarnas förmåga att läsa och stötta hundarna under fältsöket
så att hundarna kan utveckla sin fulla potential att arbeta på fält, fjäll och i skog. Vi får
tillgång till vackra marker med vilda bestånd av fasan och rapphöns på östra Gotland. De
vilda fåglarna är dock svåra att hitta för orutinerade hundar och fågelkontakter är heller inte
kursens fokus. Det kommer att varvas teoripass med enkel- och parsläpp samt utvärdering ute
i markerna. Du kommer lära dig både av att föra din egen hund och att följa de andra
hundarnas arbete. Du och hunden behöver inte ha några tidigare erfarenheter av jakt, men det
är viktigt att hunden är relativt lydig och lyssnar på dig när den är lös ute i marken.
TRÄNING
Kursen börjar klockan 8.00 den 1 november under den gemensamma frukosten, med
presentation av hundar och förare, genomgång av praktiska detaljer och lite inledande teori.
SÄRSKILT FÄLTPROV
Den 4 och 5 november har du möjlighet att gå särskilt fältprov på mark inte långt från där
träningen har varit. Domare lördag blir Roger Malmqvist, söndag är vid skrivande stund ännu
ej klart. Anmäl till elisabeth@drentklubben.se genom att maila ifylld jaktprovsanmälan. Pris
beror på antalet deltagare och meddelas senare.
BOENDE
Boende erbjuds på charmiga Gangvide Farm i När på östra Gotland (se
www.gangvidefarm.se). Där bor ni och hundarna tillsammans i trevliga stugor med toa, dusch
och pentry alternativt i B&B-rum i gårdens huvudbyggnad.
MAT
Vi äter frukost, lunch och middag tillsammans, så vi kan utnyttja den tiden för att planera
dagen (frukost), ha teori och utvärdering (lunch och middag). Det är viktigt att du meddelar
oss om du har särskilda kostönskemål!
KOSTNAD
Boende och mat 31/10-3/11 = 1675 kronor/person, 31/10-5/11 = 2675 kronor/person

Mat (utan boende) 31/10-3/11 = 800 kronor/person, 31/10-5/11 = 1340 kronor/person
Husbil/husvagnsplats 190 kronor/dygn
Träning 1-3 november = 2400 kronor/hund
Avgift för boende och mat, samt träning betalas i samband med anmälan till klubbens konto
BG 876-2023, PG 644 557-1 (IBAN SE7395000099603406445571, BIC NDEASESS).
Märk betalningen med ditt namn och ”fältträning Gotland”. Anmälan är bindande, vilket
betyder att du får tillbaks anmälningsavgiften om vi av någon anledning måste ställa in kursen
men inte om det inträffar något som gör att du inte kan komma.
SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN MED FÖRTUR ÄR DEN 6 OKTOBER!
Sista datum att anmäla till kursen med förtur som SDPK-medlem är måndagen den 6 oktober,
därefter öppnar vi anmälan för andra och då kan det bli fullt fort! Anmälan görs via mail till
elisabeth@drentklubben.se. Icke medlem i klubben betalar en extra engångsavgift på 200
kr.
DELTAGARE MED MER ÄN EN HUND
Om du har mer än en hund med dig kan du välja att betala full avgift för båda hundarna eller
att växla hundar mellan dagar.
RESA OCH VÄGBESKRIVNING
Som kursdeltagare får du specialpris på färjan till Gotland. Det är viktigt att du bokar biljett
snart eftersom det periodvis är högt tryck på resorna till Gotland. Meddela gärna Gangvide
farm, kickan@gangvidefarm.se vilken båt du kommer med så vet de när ni dyker upp. Om du
bokar plats i djursalong eller djurkupé kan du ta med hunden upp på båten, annars sitter
hunden i bilen under överfarten. Det finns möjlighet för hundägare att gå ned till bildäck en
gång under överfarten för att titta till hunden i bilen. Vår erfarenhet är att det ofta är rörigt i
djursalongen, de flesta hundar reser bättre i bilen.
För att få det rabatterade priset på resan kontakta elisabeth@drentklubben i samband med
anmälan.
Vägbeskrivning från färjan till Gangvide Farm:
Gangvide Farm ligger strax öster om När som ligger rakt öster om Stånga. Kartlänk finns på
Gangvide Farms hemsida www.gangvidefarm.com
Från Visby till Gangvide: Kör väg 143 mot Roma, ca 2 km efter Roma tag åt höger mot
Hemse. Fortsätt ca 20 km tills ni kommer till Etelhem där tar ni vänster mot Garda. Vid
stoppskylten i Garda tar ni vänster mot Ljugarn, efter 600m tar ni höger, det står När 9 på
skylten. I När passerar ni till en ICA-affär på vänster sida, efter affären kör ni över en liten
bro och strax efter bron skall ni ta vänster mot Gangvide sedan vänster mot Gangvide igen.
Gangvide Farm är första gården på vänster sida, ni ser en hög informationsskylt vid infarten
till gården. Ring på Kickans mobil 073-184 09 22 när ni är på gårdsområdet för hjälp att hitta
rätt inne på gårdsområdet!
För frågor kontakta Elisabeth på elisabeth@drentklubben.se, 070-7954382
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