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Labradorklubben bjuder in till 

TRÄNINGSJAKT PÅ ÄNDER
Labradorklubben arrangerar en träningsjakt på änder i slutet av november. Vi vänder oss till våra med-
lemmar och särskilt du som jakttränar din labrador men har inte, av olika skäl, fått chansen att testa 
på hur det är att apportera med din hund på en fågeljakt. En träningsjakt är till för hundförarekipagen 
och skyttarna på jakten ser till att det blir en så bra jaktupplevelse som möjligt för dig och din hund.

Ni behöver inga särskilda förkunskaper om hur en fågeljakt går till men du ska ha tränat din hund i apportering 
under ett par år, hunden ska vara van vid skott och kanske har ni också deltagit på jaktprov.

Plats: Oskarshamn
Tid: 27 november 2021

Vi tar emot max 8 ekipage och varje hund och hundförare kommer under hela jakten ha en mentor med sig som 
har varit apportör under många år, de flesta är även jägare. På det viset så får du under lugna och trevliga former 
lära dig så mycket som möjligt om fågeljaktens konst.

Upplägg för jaktdagen:
Vi samlas klockan 10.00 för gemensam fika och genomgång av hur andjakten går till, vilka jaktregler som gäller 
och hur ett apporterings-/eftersökekipage jobbar under en jakt.

Jakten startar sedan med såt 1, jakten är indelad i tre (3) såtar, d v s tre olika vatten på jaktmarken. Vi bryter för 
lunch efter såt 1 och alla äter tillsammans, apportörer och skyttar. Vi fortsätter sedan med såt 2, där det bjuds på 
eftermiddagsfika i skogen innan vi tar oss an den tredje såten som blir ett s.k. kvällsträck. Änder sträcker både 
in och ut vid havsbandet för att äta och vila på kvällen. Den sista apporteringen sker när det skymmer ordentligt 
och brukar vara en stor upplevelse både för hundar och förare första gångerna. Efter jaktdagens slut samlas vi till 
middag och kvällens obligatoriska jakthistorier.

Pris per ekipage: 2500 kr
I priset ingår en jaktdag på änder, förmiddagsfika, lunch, ef-
termiddagsfika och middag. Boende och frukost går att boka 
för 1250 kr per person. Boendet är på samma plats där lunch 
och middag serveras.

Anmälan sker till jakt.ansv@labradorklubben.se

Sista anmälan och betalningsdatum 15 oktober. 

Anmälan är bindande och vid ev. avbokning ansvarar deltaga-
ren för att platsen blir såld.  

Förfrågningar per mejl eller på mobil 0730 387004

Vi hälsar er välkomna att anmäla till en förhoppningsvis fan-
tastisk jaktdag ute i den småländska skärgården! 

Labradorklubben gnm  Jeanette Nordgren, jaktansvarig


