
 

SITUATIONSTRÄ

NING B-PROV 

MED DUMMIES 
Träningen baseras på moment tagna ifrån B-provs klasserna nybörjare och öppenklass 

(Skott kommer att förekomma) 

Träningen bygger på att vi hjälps åt att skapa en tävlingssituation, alltså vi hjälps åt att 

figurera åt varandra för att så många skall få starta och få chansen att träna sina hundar, att 

agerar funktionär är nyttigt för oss alla även lärorikt. Jag kommer att göra en startlista efter 

hur många som anmäler sig så delar jag in er i grupper så kör vi efter den. 

Jag har valt att inte sätta någon gräns för hur många anmälningar som kommer utan ser det 

här som en aktivitet för att träffas och engagera hela klubben där vi tillsammans tränar, har 

kul och hjälper varandra.  

Jag behöver en anmälan antingen på mailen eller här på fb, där vill jag veta ålder på hunden 

och vilken klass ni tillhör(nybörjare/öppenklass) 

Jag kommer att stå för upplägget och agera provledare/domare. 

Det är okej att komma och bara passivitets träna vid sidan av så länge man inte stör den 

"tävlande". 

Min mailadress är: Ahlinsmaleri@hotmail.com 

Mobilnummer: 076-13 41 985 

Hoppas att vi ses!  

Mvh Andreas Ahlin, jaktansvarig ssrk värmland. 

 

 

Första tillfället: 

Måndagen den 7 maj kl 

18:00 

Plats: Säffle tveta, 

vägbeskrivning i PM. 

Moment som vi kommer 

att jobba på: 

Transportsträckor 

bakom skytt, 

markeringar med skott 

och passivitet när annan 

hund jobbar. 

 

Andra tillfället: Söndag 

den 13 maj kl 12:00 

Plats: Karlstad Segerstad, 

vägbeskrivning i PM. 

Moment som vi kommer 

att jobba på: Markering 

efter skott, passivitet när 

annan hund jobbar, sök 

efter skott med 6 

dummies och fotgående. 

 

Tredje tillfället: Fredag 

den 25 maj kl 18:00 

Plats: Kil vägbeskrivning 

och plats i PM.  Moment 

som vi kommer att jobba 

på: Fotgående med 

störning, passivitet när 

annan hund jobbar, sök 

med 6 dummies, vid 

önskemål individuellt 

moment/övningar 
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