
Jagthundetræning i Støvring Jagtforening 2018 
 

 

Indendørs træning for hvalpe, unghunde og urutinerede hunde foregår i ridehallen, Støvring Hedevej 27, 
9530 Støvring. 
Træningen i hallen består af og har fokus på lydighed, sit, dæk og kontakt til føreren. Træning starter alle 
dage kl 18.30 til ca.19.00: 

 26. februar (Info om træning i hal første gang) 
 05. marts 
 12. marts 
 19. marts 
 26. marts. 
 
Udendørs træning 1 for alle hunde starter op ved arealerne omkring klubhuset på Banesvinget, Støvring, kl. 
18.30. 
Delmål 1: Hvor står den enkelte og er vi klar til nye mål? Inddeling i hold på baggrund af niveau og ikke  
alder. 
Træning består af og har fokus på lydighed, apportering og dirigering. 
 
 02. april (Info om træning i klubhus første gang) 
 09. april 
 16. april 
 23. april 

 

Udendørs træning 2 fortsætter hos Hugo og klubhuset, nærmere info følger. 
Delmål 2: Hvor langt er hver især nået? Afstemning for det videre forløb i forhold til det opnåede niveau. 
Træning består af og har fokus på apportering, dirigering, vand og slæb. 

 30. april 
 07. maj 
 14. maj 
 21. maj  
 28. maj 
 04. juni 
 09. juni - Afslutning med prøve, møde til morgenkaffe i klubhuset kl 08.00 
 11. juni Aars match 
 17. juni Rold Skov Match 
 
 
 
 
 



Tilmeldingsblanket – hundetræning – Støvring jagtforening 2018. 

 

Hundetræning kræver medlemskab af Støvring Jagtforening. Hvis man er medlem koster træning: 

 250 kr. for indendørs træning. 
 500 kr. for udendørstræning. 

Beløbene, der skal være betalt inden man kan deltage i træningen, kan overføres på dette konto nr. til 
Støvring Jagtforening: 9070 – 1627222668. Noter Hundetræning og hundens navn på indbetalingen, 
[Hundetræning Fido]. Betaling senest ved 2. træningsaften. 
 
Print kvittering ud fra netbank og aflever sammen med denne blanket i udfyldt stand. 

Er man ikke medlem vil deltagelse i hundetræning automatisk generere medlemskab af Støvring 
Jagtforening. Ekstraordinær medlem: 150 kr. Fuldgyldig medlem 851 kr. Blanket udfyldes til 1. træning. 

 

Navn Fører   

Adresse   

Post Nummer/BY   

Telefon nummer   

Mail adresse   

  

Hundens Navn   

Fødselsdato   

Race   

Køn:  

  

Seneste Vacination – krav:  Hundesyge, Hepatitis og Parvovirus 

Udvidet hundeforsikring – KRAV!  
    

Er du medlem af foreningen J/N?   

Anden jagtforening? Navn?   
 

 

 
 


