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O gså i Østdanmark havde Træningsudval-

get inviteret til træningsdag - og også her 

var det med Annika Christiansen som instruktør. 

 

Endnu engang havde vi fået 

lov at bruge arealer under 

Valdemars kilde Gods. Områ-

det bød på både vandhuller, 

engstykker og brakarealer, 

men da græsset stod højt, 

valgte Annika kun at bruge et 

engstykke, som i løbet af da-

gen blev trådt ganske fladt. 

Vejret var med os, så vi kun-

ne være udendørs hele dagen. 

 

Der var 25 tilmeldte på dagen, og af dem havde de 

fleste meldt til med hund i de tre forskellige klasser, 

så der i hver gruppe skulle være 7 hunde. En hund 

havde skåret en pote, og derfor kom hverken hund 

eller fører, en anden hund var løbsk, så derfor kom 

føreren ikke, en tredje fører følte sig træt og kom 

derfor heller ikke – alt i alt var der en del, der ikke 

dukkede op, eller som kun deltog i den klasse, de 

havde tilmeldt i. Det gør det meget svært at lave en 

fornuftig plan for dagen, pladser kunne have været 

givet til andre osv. Alt i alt så er dette et lidt skrapt 

opstød om, at hvis man tager imod en invitation til 

at deltage i et arrangement, der annonceres som et 

heldagsarrangement, så er det hele dagen, der skal 

sættes af. Selvfølgelig kan afbud være nødvendige, 

men ikke to timer efter det hele er startet…. OG 

derfor vil deltagelse i sådanne kommende arrange-

menter på forhånd skulle købes via RJKs hjemmesi-

des shopfunktion. 

 

Annika havde lavet et øvelsesprogram, der omfatte-

de alle tre træningsniveauer, således, at der gik en 

rød tråd fra be-

gynderhundenes 

øvelser over 

åben klasse til 

vinderhundene. 

De unge hunde 

skulle gå heel, 

og det skulle de 

gøre helt rigtigt. 

Derefter blev 

der trænet hjemkald – ganske uden Place-boards 

men med samme krav til præcision og nøjagtighed.  

 

Denne øvelse blev suppleret med, at den unge hund 

skulle have en dummy i munden, fastholde den un-

der hjemkaldet og først aflevere på kommando. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Annika gjorde meget ud af at understrege vigtighe-

den af gentagelsen, verbale kommandoer skal genta-

ges i det uendelig for at opnå det ønskede, nemlig at 

hunden lærer kommandoerne. Derfor anbefalede 

Annika, at man undlader at bruge sine hænder til at 

understege/understøtte kommandoer.  

 

Hun gjorde også meget ud af vigtigheden i at undgå 

fejlindlæringer, hvorfor man som fører altid på for-

hånd skal have defineret den aktuelle øvelse, så man 

kan instruere sin hund på bedste vis. Fx viste hun 

vigtigheden af, at føreren holder sin arm/hånd i fuld-

stændig ro, når man sender hunden af sted i en ret-

ning, og først løfter den, når hunden er godt forbi. 

 

Den lige linje fra fører til dummy, eller fra hund til 

fører var gældende hele tiden. 

Dummyen er for hunden belønningen for at lave 

øvelsen rigtigt. 
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For åbenklasse-hundene fortsatte Annika arbejdet 

med nøjagtighed og præcision. Der blev apporteret 

over ganske korte afstande med klare krav om nøj-

agtighed.  

 

Stopfløjten var her et vigtigt element. For tilskuerne 

var det tydeligt at se, hvor vigtig den forudgående 

grunddressur var for at kunne gennemføre øvelserne 

rigtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var tydeligt, at nogle hunde undrede sig noget 

over de stillede krav, som vist nok afveg betydeligt 

fra, hvad de var vant til at skulle honorere. 

 

For de ældre hunde var opgaverne en videreførelse 

af det, der var foregået i de to tidligere grupper: alt 

skulle foregå nøjagtigt, som anvist. Igen var den lige 

linje det afgørende.  

Arbejdet foregik som en cirkel med et klart defineret 

centrum. Hundene blev sendt til og fra dette centrum 

i forskellige vinkler, de fik klap og ros, når de gik på 

den rette linje og besked om at gøre det igen – even-

tuelt på en kortere afstand – hvis linjen slog knuder. 

Det høje græs var en udfordring, men det gjorde det  

 

også klart, om hundene havde forstået, hvad der blev 

krævet af dem. 

 

Alle deltagere fik en 

masse gode ideer og 

tips til træningen 

derhjemme, og An-

nika gjorde det me-

get tydeligt, hvor 

langt man kan nå 

ved at på forhånd at 

gøre sig klart, hvad 

det er, man vil opnå, 

hvor vigtig de mange 

gentagelser er, og 

hvor forligt det er, 

hvis man prøver at 

skyde genveje. For 

hundene er alt enten sort eller hvidt, rigtigt eller for-

kert, der er ingen grumsede mellemveje. 

 

 

Det var en dejlig og givende dag for de fremmødte, 

og af dem har mange efterfølgende udtalt stor glæde 

ved et arrangement, hvor der blev talt dansk, så man 

kunne koncentrere sig om indholdet i stedet om at 

prøve at forstå et fremmed sprog. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

……OG det vil TU bestemt tage i betragtning næste 

gang, der bliver arrangeret et medlemstilbud. 
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