
KURSUSFORLØB 

 

1. mandag 31/8: 

Indskrivning, generel info. Om klubben, aftaler vedr. træning, 

gennemgang af kursusforløb 

 

HUSK: Hav altid legetøj/bold/tæppe med til træning 

 

2. mandag 7/9: 

Alle lektioner starter med hundene i bilerne mens hver hundefører 

gør klar på træningspladsen. Når tæppe, legetøj osv. Går hundefører 

til bilerne. Hundene går på træningspladsen en af gangen 

 

Kontaktøvelser på tæppet 5 min. Se på mig!!!! 

på plads/gå pænt – at følge sin ejer 10 min. 

kontaktøvelser på tæppet 5 min. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

stå/sit/dæk/indkald 10 min.              

Hilse øvelse andre hunde 5 min. 

Kontaktøvelser på tæppet 

Det er en del af kurset at vi går, efter hver lektion, i klubhuset til 

evaluering af lektionen. Der er gratis kaffe, te og varm kakao. Der kan 

købes øl og vand. 

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

 

 

 



3. mandag 14/9 

Kontaktøvelser på tæppet 5 min. 

på plads/gå pænt – at følge sin ejer 5 min. 

stå/sit/dæk/indkald 10 min. 

5 min pause, i ro på tæppet 

Introduktion til hjemmeøvelse 10 min. Giv pote 

Hilse øvelse andre hunde 5 min. 

Vi går i klubhuset til evaluering, spørgsmål 

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

4. mandag 21/9: 

Kontaktøvelse 5 min. 

lege med bold/hente og aflevere genstand/indkald 10 min. 

Stå øvelse 5 min. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Introduktion til 2. hjemmeøvelse 5 min. stå pænt 

Kontaktøvelse på tæppet 5 min. 

Træne den 1. hjemmeøvelse. 10 min 

Vi går i klubhuset til evaluering, spørgsmål 

Socialt samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

5. lørdag 26/9: 

Vindeholme gå tur. Turen afkortes for hvalpene 

 

6. lørdag 3/10 

Miljøtræning vi mødes på cirkuspladsen  

 

 



 

Lørdag 10/10: 

Kontaktøvelse på tæppet 5 min.  

Hilse øvelse på mennesker/andre hunde 10 min. 

introduktion på eksamens øvelse 5 min. Godbid i kop 

5 min pause, i ro på tæppet 

Se på  mig øvelse 5 min 

Slip ‘død’ genstand/indkald 10 min 

Kontaktøvelse 5 min. 

Vi går i klubhuset 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

7. lørdag 17/10: 

Kontaktøvelse 5 min. 

VI træner igen ”på plads/gå pænt” – at følge sin ejer 10 

Sit og dæk 5 min. 

5 min pause, i ro på tæppet 

Træne eksamensøvelse 10 min 

Kontaktøvelse 5 min. 

Træne hjemmeøvelser 10 min. 

Vi går i klubhuset 

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

8. lørdag 24/10: 

Kontaktøvelse 5 min 

Vise tænder/mund/poter 5 min. 

Gå plads/gå pænt/indkald 10 min. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 



Træning på eksamens øvelse og hjemmeøvelser 10 - 15 min. 

Evt. Søg/bruge næsen 

Vi går i klubhuset 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

9. lørdag 31/10: 

kontakt øvelser 5 min 

     Vise tænder/mund/poter 5 min. 

Gå plads/gå pænt/indkald 10 min. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Træning på eksamens øvelse og hjemmeøvelser 10 - 15 min. 

Evt. Søg/bruge næsen 

 

10. lørdag 7/11 

  

   Kontaktøvelse 5 min 

Hilse på mennesker og andre hunde 10 min. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Gå på plads/gå pænt 10 

   Eksamen 15 min 

 

Derefter afslutning og uddeling af diplomer 

 

 

 


