
 
 
 
 
I samarbeide med Oslo Hundeskole avd. Tromsø inviterer Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb til 
treningshelg 9. – 11. august på Straumsbukt gård utenfor Tromsø. Her er det flotte fasiliteter med god 
plass for bobil, campingvogn og telt. Det tilbys også overnatting i Glamtelt med hotellstandard. Les 
mer i den vedlagte brosjyren, se Facebook siden til Straumsbukt gård eller Fuglehunden nr. 2/2019 
side 62 og 63.  
 
Program  
(NB! Deltakerne kan selv velge hvilke øvelser de ønsker å delta på). 
 

Fredag 9. august 
Innkvartering, bålkos og hundeprat.  

 

Lørdag 10. august 
Kl. 10  Samling ved grillhytta. Kontakttrening. Felles ro i oppflukt med provokasjon av due.  
Kl. 12 Lunsj. 
Kl. 13 Egentrening med veiledning; 

- Ro i oppflukt (Instruktørhjelp) (Gapahuk på gården).  
- Standtrening Camp – (egentrening).  
- Lydighetstrening Camp – (instruktør).  
- Utstillingstrening Camp - (instruktør). 

Kl. 15  Reviering i felt på utsatt due for de som har innkalling og ro i oppflukt på plass. 
Kl. 17.  Middag. 
Kl. 19 Problematferd, f.eks treg reis, sliter med innkalling osv. 
Kl. 20  Bålkos, hundeprat og dragrace (Camp).  
 

Søndag 11. august 
Kl. 10  Apport trening, duetrening osv fortsetter ut over dagen. 
Kl. 12  Lunsj. 
Kl. 13.  Apportkonkurranse. 
Kl. 14 Hjemreise. 
 

NB! Trening på duer er væravhengig og de tåler regnvær dårlig. Hvis det blir regn så vil det tilbys andre 
øvelser og treningsmuligheter.  
 

Pris pr hund er kr. 1.500.  Parkering av bobil, campingvogn eller teltplass er gratis. Overnatting i 
Glamtelt koster kr 600 og bestilles direkte hos Øyvind Trondsen, 413 32 404. Påmeldingen er bindene 
og vi bekrefter plass så snart betalingen er registrert av oss. Hvis du vil være med på treningshelgen så 
kontakt Terje Kvilstad på mobil 908 44 513 eller e-post terje.kvilstad@hlkbb.no  
 

Deltakerne må selv ta med sin egen mat og drikke. Husk også varme klær og godt skotøy da vi blir mye 
ute. For hundene bør man ta med halsbånd med strup, kort leiebånd og langline (og gjerne ett par 
tynne arbeidshansker med godt grep!) 
 

Dette blir en fin anledning til å få hundene i form til høstens jaktprøver og rypejakt. Vel møtt! 
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