
England 
Tränings- jaktvecka 2020  

 

Vi välkomnar dig till fantastiska 
Lancashire i september! 

En resa som ger mersmak och 
minnen för livet! 



Program 
 

• Dag 1 — Ankomst boende, samling och genomgång ca kl 17 
• Dag 2 — Träningsdag, dummies 
• Dag 3 — Träningsdag, dummies 
• Dag 4 — Träningsjakt — walked up på rapphönor 
• Dag 5 — Ledig dag 
• Dag 6 — Träningsjakt — walked up på rapphönor 
• Dag 7 — Träningsdag, dummies 
• Dag 8 — Utcheckning och hemfärd efter frukost 

 

 
 



Vad ingår? 

• Boende sju nätter på B&B (plats i dubbel/ twin rum, enkelrum mot 
tillägg) 

• Frukost x 7 
• Tre träningsdagar på dummies med Mark (+ Marlene på plats) 
• Enklare lunch under de tre träningsdagarna 
• Två dagars träningsjakt med Mark (+ Marlene på plats) 
• Dricks till game keepern under båda jaktdagarna 
• Markhyra träningsdagar 
• Max 6 deltagare 

Brexit 

Ingen förändring kommer att ske gällande införsel av hundar under 
2020. Hunden ska ha följande: 

• Hundpass 
• Chipmärkning 
• Godkänd rabiesvaccination 
• Avmaskning 24 timmar - 5 dygn innan inresa till UK 
 

Resvägar 

Det finns ett antal olika vägar att ta sig till England beroende på hur 
mycket bil man vill köra och hur mycket man vill betala. 

• Göteborg - Kiel med Stena Line (nattfärja, hundarna i hytten) 



• Malmö - Köpenhamn (bro — skaffa BroBizz det lönar sig direkt) 
• Rødby - Puttgarden (färjetur ca 45 min, BroBizz gäller även här) 
• Rotterdam - Hull med PO Ferries (nattfärja, hundarna i kennel) 
• Hoek van Holland - Harwich med Stena Line (nattfärja, hundarna i 

bilen/kennel) 
• Calais - Folkstone (Eurotunnel ca 35 min, hundarna i bilen) 
•  Calais - Dover (färjetur ca 1.5 tim, hundarna i bilen) 

Kortaste tiden i bil om man bor i Göteborgsområdet eller ovanför är 
Göteborg - Kiel och därefter Rotterdam - Hull. 

Bor man i Skåne är det enklast att köra bron till Köpenhamn och 
därefter till Rotterdam alt Hoek van Holland, eller till Calais. 

Mer info 

Bokningar är bindande och mer info gällande betalning, mm får du i 
samband med att du anmäler dig. 

Under våra tränings/jaktveckor välkomnar vi ekipage med styrbara 
hundar som är stadiga i skott och när andra hundar jobbar.  

Träningsjakterna hålls i fågelrika marker och din hund behöver därför 
vara lyhörd på stopp och inkallning. 

För mer info ber vi dig kontakta oss via info@guldkullens.se eller 0046 
725 25 25 46 //Mark & Marlene 

mailto:info@guldkullens.se

