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TU  havde træningsdag i det jyske på 

Hastendal ved Daugaard. Dagen blev af-

holdt i perfekt vejr og på et super dejligt 

terræn. Tak til skytte Anders for lån af dette 

skønne område. 

 

Der kunne deltage 6 hunde i hver klasse - 

begynder, åben og vinder – samt ubegræn-

set antal tilskuere uden hund. 

Det var dejligt at se, at flere nye medlem-

mer havde tilmeldt sig især de unge klasser, 

dette gjorde - kombineret med de rutinerede 

hundeførere i vinderklassen - at det blev en 

god og lærerig dag for alle. Det var således 

muligt at følge træningen med en ung hund  

videre til åben klasse og sluttelig vinder-

klassen. 

 

Annika startede med at fortælle om vigtig-

heden af at være tydelig med sin grundtræ-

ning og altid på hundens præmisser. Kon-

taktøvelsen skal være på plads, man kan 

ikke dressere en hund, man ikke har kontakt 

til. 

Vi fik i beg. klassen bl.a. vist starten på et 

nærsøg, hvor hundene altid var med ude at 

lægge bolden. Hundene flyttede senere 

plads til andet nærsøg og senere et stop,  

hvor stoppet straks blev fulgt op af en be-

lønning. Vigtigt at stopfløjtet ikke blev 

”misbrugt”. Punkterne kunne senere bruges 

til en lille sidedirigering og flytte hundene 

hen over tidligere områder. Husk vigtighe-

den af vinden. 

Åben klasse startede med, at hundene blev 

sendt langs kæden efter udlagt dummy og 

senere med udlagt distraktion, når hunden 

var på vej hjem. Her snakkede vi om brug 
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af områdefløjt, når det var en ”husker”, som 

hunden havde set blive lagt ud. 

Førernes kommandoer skal være så få som 

muligt og bruges rigtigt, - og det kun er en 

selv, der skal træffe beslutningen om det. 

 Der blev lavet et markeringspunkt, hvor 

der blev skudt. Hunden blev stillet op ved 

et hegn, hvor alle hundeførere lagde en 

bold bag sig, som kunne bruges til et lille 

områdesøg til afledning, hvis hundene 

stressede lidt op, når de andre øvelser var i 

gang. 

Hundene fik herefter markering med ter-

rænskift på land, vand og dirigering til mar-

keringspunktet. Spændende hvor terrænet 

blev udnyttet på bedste vis. 

Huske - Når man f.eks. forsøger en øvelse 2 

gange, og hunden ikke kan løse den stillede 

opgave, er man gået for langt, - tilbage i 

øvelsen igen. 

Vinderklassen startede nede ved søen, hvor 

alle hundene blev fordelt rundt om søen.  

 

Hver især lavede et target punkt, som de 

sendte til. Alle fik en vandmarkering. Her-

efter flyttede hundene rundt til nyt target 

punkt – spændende at se, hvor fint hundene 

klarede opgaverne, som gradvis blev svære-

re og sværere. Flot at se at hundene kunne 

sendes diagonalt over vand til target punkt. 

 

Der blev snakket om, hvor vigtigt det er 

med tydeligheden, når man skal sende sin 

hund, bl.a. at holde hånden ude igennem 

øvelsen, så hunden evt. kan få hjælp, hvis 

den ser tilbage. 

Vinderklassen sluttede med lange dirigerin-

ger i en juletræsplantage, markeringer med 

dummyskyder og tilbagesending til tidlige-

re udlagte bolde, - opgaver som alle klarede 

fint. Det sværeste her var, hvor korrekt 

hunden skulle gå heel ved fører og holde 

sig i ro ;-) 

 

Tak til alle, som var med til at gøre denne 

dag til en dejlig og lærerig dag. En speciel 

tak til Annika for et veltilrettelagt program, 

som vi alle nød :-) 

 

 

På trænerudvalgets vegne 

 

Ulla Lindner   
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