
 

 

 

 

Till alla medlemmar i Springerklubben 

 
Här kommer ett erbjudande om en rolig möjlighet att nyttja i dessa dystra tider. Vi är säkert 
många som känner att motivationen inte är på topp. Petra Plumridge har ordnat med ett 
erbjudande från Klickerförlaget, så nu kan vi var och en för sig eller tillsammans med någon, 
träna apportering. Roligt att kunna hitta på något med våra hundar. Har du inte provat 
tidigare, så ta chansen. För dig som redan tränar apportering får du möjlighet att slipa på 
avlämningarna.  
 
De flesta av våra hundar älskar att bära på saker, här har du möjlighet att få hunden att 
hämta och lämna den saken till dig t ex om du har tappat en vante, det blir både praktiskt 
och kul! 
 
Detta är en GRATIS ONLINEKURS - "Fem enkla steg att uppnå perfekta avlämningar" 
Kursen är på fem lektioner. Du kan starta kursen när som helst, du kan göra den i vilken takt 
som helst, du kan t o m titta på varje lektion så många gånger som du vill. Kan det bli bättre? 
 
Stort tack till Klickerförlaget som så generöst sponsrar alla oss med detta. 
Stort tack Petra Plumridge som gjort detta möjligt. 
 
Läs mer om kursen här: 
https://klickerforlaget.se/butik/onlinekurs-fem-enkla-steg-att-uppna-perfekta-avlamningar/ 
 
När du har gått denna kurs och om du är sugen på att fortsätta träningen finns det ännu ett 
erbjudande. 
 
Det finns en kurs som heter - Grunderna i jaktapportering. Här får alla som gått första 
kursen 20% rabatt. 
Det finns två varianter, den ena är med återkoppling och den andra utan. 
På kursen med återkoppling kan du ladda upp filmer på din träning och ställa frågor till 
instruktörerna och få hjälp mer aktivt med träningen.  
 
https://klickerforlaget.se/butik/onlinekurs-grunderna-jaktapportering-utan-personlig-
aterkoppling/ 
 
https://klickerforlaget.se/butik/onlinekurs-grunderna-jaktapportering-med-aterkoppling/ 
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Utöver dessa fina erbjudanden får vi dessutom 10% rabatt på Klickerförlagets båda böcker: 
 
Valpträning till vardag och fest 
https://klickerforlaget.se/butik/valptraning-till-vardag-och-fest-beloningsbaserad-
fagelhundstraning/ 
 
Apportering till vardag och fest 
https://klickerforlaget.se/butik/apportering-till-vardag-och-fest/ 
 
 
Springerklubbens lokalavdelningar kommer att skicka mail till alla medlemmar med 
rabattkoder till alla de fina erbjudandena som Klickerförlaget ger oss. Om du som medlem 
inte fått ett mail från din lokalavdelning vänder du dig till den lokalavdelning du tillhör så får 
du all information du behöver. 
 
 
Varma hälsningar 
 
Styrelsen  
Springerklubben 
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