Referat Skogsjaktskurs 17-18 augusti 2019
13 förväntansfulla deltagare möttes i skogen den 17 och 18 augusti. Första dagen under ledning av
Paul Hall och den andra under Owe Fredriksson. Det var 2 blandade grupper där raserna, korthårig
vorsteh, strävhårig vorsteh, grosser münsterländer och weimaraner, var representerade i åldrarna
6,5 månad till närmare 3 år. Även deltagarnas erfarenheter var blandade vilket gav oss många
intressanta och berikande diskussioner.
Owe och Palle hade sammanställt ett kurskompendium; ”Skogsfågeljakt med vorsteh- några tankar
byggd på erfarenhet” som ramade in innehållet på kursen. Deltagarna uppmanades förbereda sig
och dagarna inleddes med samling och teorigenomgång för att efterföljas med feedback och dialog
löpande ute i marken under det praktiska arbetet.

Här följer ett axplock från kursens innehåll
Det finns 3 grundstenar för att få en bra hund/jaktkamrat och dessa är;
•
•
•

Förighet/Samarbete
Stoppkommando
Apport

Alla momenten kan och bör du träna hela året, men metoderna kan vara olika beroende på vilken
hund du har och vad du själv föredrar. Dina förberedelser bör bestå av att studera den mark du ska
jaga i samt läsa av och förstå sin terräng vid olika tidpunkter på dagen och säsongen. Hur tänker och
agerar fågeln? När du sedan ger dig ut i marken så är det föraren som visar riktningen. Hunden ska
anpassa sitt sök efter föraren och inte tvärt om. Hur beter man sig när man går fram på stånd, läser
av hunden i situationen, hittar bästa skottläget- vilket oftast är en bra bit från hunden, gå förbi om
hunden inte vill resa. Ha inte för bråttom med apport av den fällda fågeln, framför allt om du har en
unghund ☺ Fördjupa er gärna i kurskompendiet som du hittar du här bredvid.

Reflektioner från deltagarna;
”Jag tar med mig hur söket ska se ut, och att inte störa söket med dirigering eller pipa”
”Ibland behövs lite hårdare metoder, men det kan vara svårt att läsa sig till eller få till sig på andra kurser där
man endast lyfter fram så kallade mjuka metoder och belöning som allena rådande”
”Hur viktigt det är med kontakt och lydnad för att få samarbetet och jakten att fungera.” ”Hur lätt det är att
styra hunden med små medel.”
”Det är skönt att få vara i en mindre grupp, så man känner att man vågar ställa dumma frågor. Man får mer
självförtroende så man kanske vågar starta på prov.”
”Intressant att se olika raser och olika individer.”
”Jag behöver jobba mer med kontakten/förigheten.”
”Nyttigt för hundarna att gå i grupp och träna på de olika lydnadsmomenten med den störning som det
innebär.”
”Så himla bra!”

