Bandhundkurs

25. - 26. april 2015.

Generell info:
Sted:

Sauland, SFO-bygget ved Sauland skule – inntil E134 (se kartvedlegg)

Overnatting: I flere klasserom. Ta med feltseng eller madrass og sovepose/sengetøy.
Ute er det god plass til ev. bobil, campingvogn eller telt.
Dusj:

Garderober og dusjmuligheter i nabobygg/ungdomskolen.

Hunder:

Det er ingen forutsetning, men deltagerne oppfordres til å ha med egen hund
(eldre enn 9 mnd). Hundene kan dessverre ikke tas med inn, men må ligge i
bilen om natta. Gi beskjed til telehunden@live.no om du har med hund eller
ikke (slik at vi får satt opp deltakerne på best mulig måte til den praktiske
delen).

Måltider:

Ta med tørrmat selv til lunsj/frokost/niste. Vi ordner med spekematmåltid til
lørdag kveld samt kaffe og te under hele samlinga. Adgang til fullt utstyrt
kjøkken.

Utstyr:

Klær og fottøy som ikke ”bråker”. Termos. De som har med hund trenger sele
med 3-5 m lang line.

Instruktører: Kursleder er Morten Elgaaen. Bandhundkaren Magnar Nordsveen har
hovedansvaret for teoridelen. Videre bidrar alle med innspill og erfaringer
undervegs. Erfarne bandhundjegere/ dommere fra regionen blir med til skogs
på søndag. Det blir max 2 deltakere pr instruktør i felt.
Kursavgift: 750,00 kr som innbetales til kto 2711.13.45576. Unge under 25 år betaler kr
500.- til samme kontonummer. Ev. andre familiemedlemmer går avgiftsfritt på
samme avgift, men betaler 200 kr/stk for spekematmåltidet lørdag kveld.
Annet:

Butikk og bensinstasjon 1,2 km fra kurslokalet.

Påmelding:

Torkild H Mosebø, epost: telehunden@live.no.
Gi opplysning om 1 pårørende m/tlfnummer – pga brannvilkår ved overnatting.
Dersom du har med egen hund – opplys NKK-regnr. Begrenset antall plasser
så det blir først til mølla…

Program:
Lørdag 25. april








Oppmøte for felles lunsj mellom kl 13.00-14.00.
Kursstart 14.00 – Introduksjon.
Generell info om elghunder.
Jakt med bandhund.
Trening av hund. Litt om blodspor og ettersøk og nytt regelverk omkring dette.
Klær og utstyr.
Gjennomgang av jaktprøvereglene.
 ”En nybegynners læringskurve som hundefører” v/ tidligere kursdeltaker(e)
 Fordeling av terreng / instruktører til dag 2.
 Spekemat og sosialt samvær med hundeprat utover kvelden.
Søndag 26. april





Kl 06.00: Frokost.
Kl 07.00: Prøvegruppene drar ut i terrenget for praktisk del.
Kl 13.00: Alle samles for oppsummering av både teori- og praksisdel.
Lunsj, utdeling av kursbevis og avslutning.

For mer info om kurset kontakt Torkild H Mosebø på tlf 48 00 53 40 eller e-post telehunden@live.no
Telemark Elghundklubb ønsker velkommen til trivelig bandhundhelg i Sauland!

