
Bandhundkurs 

Tidene er veiledende, detaljert program får deltakere etter 

påmeldingsfrist. 

Dato: 30.juni – 2. juli 
Kursdager er 1. og 2. juli. Program fredags-kveld er også åpent 

for kursdeltakere for å få et innblikk i hvordan en samla 

jaktprøve arrangeres. 

 

Fredag 30. juni 

17:00 – 18:00 – Ankomst og innlosjering 

18:00 – Middag  

19:00 – Trekking av dommere og terreng til uttaksprøve 

 

Lørdag 1. juli 

05:00 – Mulighet for å følge uttaksprøva «live» 

11:00 – Teori bandhund 

Instruktør Anita Lie, Hordaland Elghundklubb 

Pause – I tillegg til vanlige pauser, blir det et lengre opphold i 

teoribiten for annonsering av resultatene fra uttaksprøva. 

17:00 – Middag og sosialisering, planlegging av dag 2. 

 

Søndag 2. juli 

07:00 – Ekvipasjene på plass i terrenget for praktisk bruk av 

bandhund med egen hund (må være fylt 9 mnd). Erfarne 

instruktører/dommere vil være med denne dagen for 

veiledning, tips og råd. Deltakere som ikke har egen hund blir 

fordelt på de ulike treningsekvipasjene. 

13:00 – Erfaringer fra utedagen og avslutning. 

 

Om ønskelig, vil det være mulighet for deltakere å gå jaktprøve 

på dag 2 (1-dags separat bandhundprøve). Egen påmelding.  

 

Pris: 1500,- (halv pris for deltakere under 25 år) 

Påmeldingsfrist: 1. mai 

Påmelding til: Kristian Fidje på mail: Kristian.Fidje@gmail.com 

     Mobil: 91893695 

Prisen inkluderer kurs, overnatting på Evjemoen Leir og middag 

begge dager. Deltakerne tar med frokost, niste og drikke utover 

dette. (Eventuell jaktprøve kommer i tillegg). 

 

Kurset er forbeholdt klubbenes medlemmer, men kan bli 

åpnet for andre ved god nok kapasitet. 

 

 

 
Bandhund i Agder 

Elghundklubbene i Agder inviterer til bandhundhelg første helga i juli på Evje/Evjemoen. 

Vi samler mange bandhundaktiviteter til en helg og arrangerer teorikurs, praktisk utedag, 

uttaksprøve NM bandhund (for Vest-Agder) og mulighet for gjennomføring av jaktprøve. 

 

 

 

 

 

 

 

Uttaksprøve NM bandhund(VAEHK) 

Tidene er veiledende, detaljert program får 

deltakere etter påmeldingsfrist. 

Dato: 30. juni - 1. juli 
Prøvedag er 1. juli 

 

Fredag 30. juni 

17:00-18:00 – Ankomst og innlosjering 

18:00 – Middag  

19:00 – Trekking av dommere og terreng 

 

Lørdag 1. juli 

05:00 – Prøven  starter 

11:30 – Dommermøter 

ca. 13:00 – Premieutdeling 

 

Pris: 1500,- 

Påmeldingsfrist: 1. mai 

Påmelding til: Eivind Eigebrekk på mail:  

e-eig@online.no  Mobil: 91553028 

 

Prisen inkluderer uttaksprøve, middag fredag 

og overnatting på Evjemoen Leir.  
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