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Rype og skogsfugljakt i Vingelen! 

Bli med på rypejakt med fuglehunden i fantastiske Vingelen i Østerdalen. På dette kurset har 

vi med en egen skytter og guide som gjør at du enkelt kan følge opp hunden i 

fuglesituasjonene.  Vi spiser lunsj ute i terrenget og på kvelden blir det servert nydelig mat av 

Vingelsgaard Gjestgiveri. Du må ha med mat og utstyr til deg selv og hunden for lange dager 

ute i terrenget.  

Det er ikke anledning for å ta med egen hagle på dette kurset. 

Er du usikker på om din hund er klar for å være med på jakt? Ta kontakt med oss for en liten 

prat       

Det er ikke noe teori på dette kurset og det er valgfritt tidspunkt for oppmøte på kvelden før 

første kursdag. Men middag serveres kl 1900 før de som ønsker det. Informer Vingelsgaard 

om du ønsker middag før første kursdag.   

Oppmøte er kl 0830 utenfor Vingelsgaard i Vingelen hver kursdag.  

Det er få plasser på hvert kurs slik at hundene skal få nok slipptid. 

Jon Georg Hov kommer ikke til å være med som instruktør på dette kurset. 

I jakta kan det være utfordrende å få tak i oss på tlf, og om du ikke lykkes med å kontakte oss 

send en mail til post@fuglehundensverden.no så skal vi kontakte deg så fort som mulig.  

Skytter og guide er Kjell Arne Odlolien.  Om du trenger å kontakte Kjell Arne underveis i 

kurset ring   99 22 72 04.  

 

Bestill overnatting direkte til Vingelsgaard Gjestgiveri https://vingelsgaard.no/. 

 

Ta kontakt med oss for flere alternativer for overnattimg om Vingelsggard er fullbooket.   

Overnatting og måltider kommer i tillegg til kursavgiften. Du bestiller selv pakker med 

måltider og overnatting direkte. Ikke bestill via booking.com osv.  

Husk å oppgi at du er deltaker på kurs i regi av Fuglehundens Verden. 

Overnatting:  

https://vingelsgaard.no/. Om det er fullt på Vingelsgaard ta kontakt for flere alternativer. 
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