
KURSUSFORLØB  

forår 2022 

 

1. Lørdag 19/2: 

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

gennemgang af kursusforløb 

 

 

2. Lørdag 5/3: 

Alle lektioner starter med hundene i bilerne mens hver hundefører 

gør klar på træningspladsen. Når tæppe, legetøj osv. er klar på 

banen går hundefører til bilerne. Hundene går på træningspladsen 

en af gangen 

 

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

 

Kontaktøvelser, se på mig,  på tæppet.  

på plads/gå pænt – at følge sin ejer. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Sit/dæk.   

Indkald, hver hund for sig med træner. Træner man ikke indkald 

med vejledning træner man gå på plads, sit eller dæk indtil det er 

ens tur .            

Kontaktøvelser på tæppet, hånd target . 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op 

Det er en del af kurset at vi, efter træningsøvelserne, sætter hundene i 

bilerne og evaluere i lektionen.  

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

 

 

 



3. Lørdag 12/3 

Kontaktøvelse, se på mig, på tæppet. 

på plads/gå pænt – at følge sin ejer. 

sit/dæk/indkald. 

5 min pause, i ro på tæppet. 

Introduktion til hjemmeøvelse, giv pote. 

Kontaktøvelse, nej/selvkontrol. 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op. 

Evaluering/spørgsmål 

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

4. Lørdag 19/3: 

Kontaktøvelse, se på mig. 

lege med bold/hente og aflevere genstand/indkald. 

Stå øvelse. 

På plads/gå pænt. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Introduktion til 2. hjemmeøvelse, godbid mellem poterne. 

Kontaktøvelse på tæppet, hånd target. 

Træne den 1. hjemmeøvelse (give pote).  

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op 

 

Evaluering/spørgsmål 

Socialt samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

5. Lørdag 26/3  

Kontaktøvelse, ”se på mig” 

”på plads/gå pænt” – at følge sin ejer  

”Sit” og ”dæk” 

5 min pause, i ro på tæppet 

Introduktion til eksamensøvelser (gå pænt, hånd target, giv pote, 

bamse, dæk med godbid mellem poter)  

Kontaktøvelse, hånd target i forskellige positioner 

Træne eksamensøvelser. 



Opstilling i cirkel, vise de første hjemmeøvelse (først hånd target 

og så giv pote), derefter hunden i ”dæk”, træner siger farvel til 

ejer. Hunden skal være ved fod uden at hoppe op 

 

Evaluering/spørgsmål           

                                                                             

6. Mandag 4/4: 

Kontaktøvelse, se på mig. 

Miljøtræning på/omkring træningspladsen. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Vise tænder/mund/poter. 

Introduktion til søg/bruge næsen en af gangen, 

træner man ikke søg arbejder man med begge hjemmeøvelser. 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op. 

Evaluering/spørgsmål 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

  

7. Mandag 11/4: 

Kontaktøvelse, se på mig, på tæppet.  

Træning på eksamens øvelse. 

Indkald, hver hund for sig med en træner. Træner man ikke 

indkald med vejledning træner man gå på plads, sit eller dæk 

indtil det er ens tur.         

5 min pause, i ro på tæppet 

Slip ‘død’ genstand/indkald. 

Vise tænder/mund/poter. 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op. 

 

Evaluering/spørgsmål 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

 



8. Mandag 25/4: 

Miljøtræning vi mødes på cirkuspladsen og går en tur i Indre fjord 

og efterfølgende øvelser på cirkuspladsen 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op     

 

Evaluering/spørgsmål 

Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

9. Mandag 2/5: 

Kontaktøvelse, se på mig.  

Vise tænder/mund/poter. 

Gå plads/gå pænt/indkald. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Træning på eksamensøvelser (gå pænt, hånd target, giv pote, 

bamse, dæk med godbid mellem poter). 

Sit/dæk. 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op 

Evaluering/spørgsmål 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 

 

 

 

10. Mandag 9/5: 

Kontaktøvelse, se på mig. 

Miljøtræning på/omkring træningspladsen. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Kontaktøvelse, hånd target. 

Vise tænder/mund/poter. 

Træning på eksamensøvelser. 

Træner siger farvel=hund ved fod uden at hoppe op. 

Evaluering/spørgsmål 

 Socialt  samvær/leg for hvalpene for dem der ønsker 

 



11. Mandag 9/5: 

   Kontaktøvelse. 

Hilse på mennesker og andre hunde. 

5 min. Pause, i ro på tæppet 

Gå på plads/gå pænt. 

   Eksamen. 

 

Derefter afslutning og uddeling af diplomer!  

 

 

 

 

 

 

Dch bank: reg. 6520  kontonr. 4121901 

Mobilepay: 94168 (husk at skrive navn på meddelelsen) 


