
Övre Norra Fågelhundsklubben bjuder in till fjällträningskurs i Ritsem 20-22 mars 2020  

Kursen riktar sig till dig som är medlem i ÖNFK, framför allt är nybörjare och har Brittisk 
Stående fågelhund.  Även övriga klubbars medlemmar är välkomna att deltaga. Vi förbehåller 
oss möjligheten att prioritera för nybörjare och unghundar bland anmälningarna. Vi är 6 st 
instruktörer som tar hand om Er, samt maximerar antalet till 6 deltagare per instruktör.  

Kursens inriktning blir att föra hund för jakt i fjällmiljö.  

Upplägg  

Fredag kväll: Föreläsning, frågestund och taktiksnack med deltagarna  

Lördag och söndag: Träning i fjället med fokus på den enskilde föraren och dennes hund  

Utvärdering och konstruktiv kritik sker löpande under dagarna, under lördag kväll samt 
söndag eftermiddag.  

Instruktörer: Lasse Tano, Ola Backe, Lasse Sjöblom, Torbjörn Ahnkvist, Håkan Antman samt 
Anders Lundberg. Samtliga med lång erfarenhet av jakt och jaktprov med setter och pointer, 
framförallt i fjällmiljö.  Administrationen består av Madelene Jonsson, Anna-Sara Sikku och 
Sanne Johansson. 

Pris: 500 kr per deltagare som inbetalas på ÖNFK,  PG 40 43 90-7 , Ange namn på dig samt 
”Fjällträning” 

Vid behov av skotertransport tillkommer kostnad på 100kr.  

I priset ingår träningskort samt gemensam middag fredag och lördag kväll.  

Boende, frukost och lunch självbekostas. Handla under uppfärden då det ej finns affär att 
tillgå i Ritsem.  

Boende bokas på Camp Ritsem, kostnad 200 kr/ natt (subventionerad för oss!) 

För bokning av boende kontakta Pekka Mattsson: 070-667 70 90, campritsem@gmail.com  

STF Ritsem har också rum för uthyrning. 

Anmälan på mail: fjalltraningskurs@outlook.com  

Skriv i anmälan förarens och hundens namn samt hundens ålder, om middag önskas bägge 
dagar samt eventuella allergier. Meddela gärna om ni har med egen skotertransport och ev 
pulka.  

Kontakt: Anna-Sara, Madelene och Sanne på mail fjalltraningskurs@outlook.com  

Sista anmälningsdatum; 15 februari 2020. Betalning ska då även vara fullgjord.  

Hälsar teamet för Fjällträningskursen och ÖNFK Styrelse!!  
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