
            Svensk Irländsk Terrierförening
    Prova på-dag för dig och din IT !

När:  Lördagen den 9 april 2022 kl 10.00 – c:a 13.00

Var: Östjädra 9, Västerås (mellan Va	 stera s o Kolba	 ck) Efter den fastigheten går 
det en skogsväg in till höger, kör in där!(Se till sa  du inte fa r upp Ö� stja	drava	gen, da  
blir det fel!)

Vad: 
1. Ett kortare viltspår
Ett viltspa r go	 rs genom att man ga r i skogen och drar en klo	 v (radjur, hjort el 
likn) pa  marken efter sig, samt droppar blod med ja	mna mellanrum. Efter en viss
tid visar man bo	 rjan av spa ret fo	 r hunden, och den ska sedan kunna fo	 lja spa ret 
hela va	gen fram till klo	 ven som finns vid slutet av spa ret. Klo	 ven a	 r belo	 ningen 
och hunden fa r leka med den, eller ba	 ra den en stund.

2. Kontaktövningar
Hur fa r jag kontakt med min hund trots andra intressanta saker i na	 rheten? 
Varfo	 r lyssnar den inte na	 r jag vill nagot?

3. Specialsök
Specialso	 k inneba	 r att hunden letar efter ett visst a	mne eller preparat, a	ven 
kallat preparatso	 k. Ä� mnet kan i stort sett vara vad som helst, bara det avger en 
doft. Det finns manga dofter som ga r under bena	 mningen "luktfria" men dessa 
a	 mnen a	 r sannolikt bara luktfria i ma	nniskans va	 rld. Hundens luktsinne a	 r sa  
oerho	 rt o	 verla	 gset va rt och de har dessutom ett doftminne som a	 r mycket ba	 ttre.

4. Ett lite längre viltspår
Änpassas efter varje hund, beroende pa  hur den arbetade med fo	 rsta spa ret.

Instruktör: Pernilla Hedstro	 m

Kostnad: 300:- per hund. 
Anmälan go	 r du genom att Swisha till 070-563 40 42 och skriva ”IT-dag”. 
Vi beho	 ver minst 4 hundar fo	 r att dagen skall bli av!

IT-föreningen bjuder pa  matig fika i la	 mplig paus.
Medtag sele o spa rlina (eller la	ngre koppel) samt hundgodis i sma  bitar!

VARMT VÄLKOMNA till en rolig dag med våra IT!
(Du maste vara medlem i Svensk Irla	ndsk Terrierfo	 rening fo	 r att delta!)
Vid fra gor ho	 r av dig till:
Karin Ältahr-Cederberg  info@irish-terrier.se   073-9205080

mailto:info@irish-terrier.se

