
Begyndende vinderklasse

Første træning Krogenberg Hegn

Indledende 
bemærkninger

Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi 
starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund.

Dagens træning I dag arbejder hundene enkeltvis, så de lige lærer hinanden at kende. 
Kvalitetscheck på dirigerbarheden i Birgitta Stafflund firkant.

Selvtræningsøvelse 1: Ligeudsending og sidedirigering. 
Selvtræningsøvelse 2: Dirigering over vand

Dirigeringsafprøvning

A———————D
|                           |
|                           |
|    T1    M            |
|                           |
|                           |
B———————C

Firkant på mindst 50 x 50 m sættes op over lavningen øst for Hornbækvejen.

Alle fire dummyer lægges, hunden følger med rundt, og ser dem blive lagt. 
Træner går til midten M og kaster en dummy lige op.
Der sendes fra A til D.
Træner kaster igen, hvis hunden klarede den første uden problemer.
Der sendes fra A til B. 
Fører går til B.
Imens kaster træner igen, hvis hunden klarede den anden uden problemer.
Der sendes ligeud til C.
Træner kaster igen en dummy lige op. Hunden sendes til A.

Selvtræningsøvelse 1
Sidedirigering og 
ligeudsending. 

a——— —B————A
                  |                           
                  |                           
                  |                           
                  |                           
                 C
                  |
                  |
                  |
                  D

Der er ca 40 m mellem A og B, og 100 m mellem B og D.
Hav fokus på, at hunden sidder helt i ro, indtil den har fået klart signal på 
retningen. Den skal ikke løbe på tilfældige små bevægelser.
Brug stopfløjt, hver gang hunden sættes og husk søgefløjt, når hunden er et 
par meter fra dummyen. 
Er der problemer, så mindsk afstanden mellem dig og hunden.

Start ved A og læg en dummy ved A. 
Gå til B, lad hunden sidde og gå til a og læg en dummy, som samles op igen.
Læg en dummy ved B. Gå til C og send ligeud til B.
Send ligeud til B, stop ved B og send til højre til A.
Få en hjælper til at lægge en dummy ved a.
Send igen fra C til B og stop og send til venstre til a.
Hjælper lægger nu en dummy ved B, uden hunden ser det.
Fører går til D og sender direkte til B.

Selvtræning 2
Vanddirigering

Linjen over vandet er skrå. Stien kan friste til at løbe til højre, frem for at 
fortsætte ligeud i vandet.

Fører står til venstre for den lille busk ved pilen.
Hjælper står på den modsatte bred i en lige linje fra stenen bag fører.
Hjælper viser hunden, at der bliver lagt en dummy på land. Der sendes ligeud.
Hjælper viser igen hunden, at der bliver lagt en dummy på land. 
Fører vender rundt, og går til stenen.
Sender lige frem til bredden, hvor hunden stoppes.
Hunden dirigeres nu bagud med venstre hånd.
Hvis hunden tager landevejen, samler hjælper op, og der prøves igen med 
mindre afstand mellem hund og fører, når der sendes bagud. Hundens sættes 
stadig på kanten. Husk at vise hunden dummyen blive lagt igen.
Hjælper lægger endnu en dummy, og hunden sendes direkte uden stop.
Hvis hunden viser usikkerhed på vejen over, så støtter hjælper ved at droppe 
endnu en dummy. Helst ved første tegn på usikkerhed, og ikke når hunden 
har vendt rundt.
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2. træning Krogenberg hegn

Dagens træning I dag arbejder hundene sammen på en linjemarkeringsøvelse, som opbygges 
i tre trin. De to selvtræningsøvelser er dirigering i firkant og ligeudsending 
over vand.

Linjemarkering
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I denne øvelse arbejder tre hunde samtidig i terrænet.

H1 går til A, og D1 og D2 kastes og apporteres som dobbeltmarkering.

H1 går til B og H2 går til A. 
H2 apporterer D1 og D2 fra A.
Herefter kastes D1 og D2 igen og apporteres af H1 fra B.

H1 går til C, H2 går til B og H3 kommer ind til A.
H3 apporterer D1 og D2 fra A.
Herefter kastes D1 og D2 igen og apporteres af H2 fra B.
Herefter kastes D1 og D2 igen og apporteres af H1 fra C. D1 og D2 er nu på 
linje.

Afstanden fra C til D1 er ca 80m. Mindskes hvis det er nødvendigt.

Selvtræning 1
Dirigering

D———————A
|                           |
|                           |
|            M            E
|                           |
|                           |
C———————B

Fortsættes efter den enkelt hund niveau.
Samme sted som første træning, men start i anden position, og/eller gå 
modsat rundt. Start ved A, og lad hunden se alle dummyer blive lagt.
Brug evt. nedenstående variation.
Hjælper på midten M kaster distraktion, som lander tæt på så den om 
nødvendigt kan samles op. 
Send ligeud fra A til D. 
Distraktion kastes igen. Send ligeud fra A til B.
Send igen fra A til B, stop og send til højre til C.
Lad hunden hente distraktionen.
Gå til E og gå videre til M.
Send nu usporet fra M til A.

Selvtræningsøvelse 2
Dirigering over vand

Fortsættes efter hundene individuelle niveau eller efter nedenstående oplæg.

Hjælper lægger dummy samme sted som sidst, men uden hunden ser det.
Hunden sendes direkte over ligesom sidste land-land dirigering ved første 
træning.
Når hunden svømmer tilbage (eller nærmer sig fører, hvis den tager 
landevejen), kaster hjælper en dummy mellem de to tanger.
Når hunden har afleveret, går fører frem og dirigerer til dummyen mellem de 
to tanger.
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3. træning Krogenberg Hegn

Dagens træning I dag arbejder hundene sammen på en tramp. De to selvtræningsøvelser er 
ligeudsending over terrænskift og områdesøg.

Tramp og distraktion

Dir1                        Dir2
                   
                          

                70m

                60m

                50m

  
   H1                     H2

                  K             
DV                           DH

I denne øvelse arbejder to hunde H1 og H2 samtidig i terrænet.
Førere starter med at lægge en dirigering hver på den anden side af 
Holstenervej. F1 lægger Dir1 og F2 lægger Dir2. Ca 60 m. 

H1 og H2 går med 10 afstand væk fra kaster. Når de er kommet 50 m væk 
gives lyd, og de vender rundt.
Sidstkastede hentes først. Targetpunkter etableres.
DH og DV kastes. H1 henter DV, H2 henter DH
DH og DV kastes. H2 henter DV, H1 henter DH

De går videre, når de er 65 m væk gives lyd, og de vender rundt.
Førstkastede hentes først.
DV og DH kastes. H2 henter DV.
DV kastes. H1 henter DH.
DH kastes. H1 henter DV. H2 henter DH.

De går videre, når de er 80 m væk gives lyd, og de vender rundt.
Førstkastede hentes først.
DH og DV kastes. H1 henter DH.
DH kastes. H2 henter DV.
DV kastes. H2 henter DH. H1 henter DV.

De vender rundt og henter dirigeringerne.

Selvtræningsøvelse 1
Ligeusending

                      Trærod A
                                                    
                            
               B

 
C

Ligeudsending ned til det væltede træ. Bygges op i to trin så den bliver på 
120m. Forløbet er skråt i forhold til terrænet.
Start ved træroden og lad hunden se dummyen blive lagt ved A. 
Gå til B og send til A. 

Lad hjælper lægge endnu en dummy ved A, som samles op igen.
Gå til C og send mod A, men stop ved B. Hjælper lægger dummyen. Der 
sendes bagud til A.

Læg dummyen så hunden ser det ved C. Gå til A og send lige igennem til C.

Selvtræningsøvelse 2
Områdesøg

A   II                      Søg
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     ||
     ||
  Grøft
     ||
     ||
     ||
     ||
B

Områdesøg, hvor hunden stoppes og sendes lidt til siden ind i søget.
Deltagerne får to små dummyer eller to tennisbolde.
Afstandene tilpasses hundenes niveau, men gerne 20 mellem Søg og A, og 
50m mellem A og B.
Trin 1:
Hunden og fører ved A.
Hjælper går i området, og sætter fært med den en bold, som kastes op i luften 
og moses ned i bladene. Hjælper putter til sidst dummyen i lommen.
Hunden sendes hunden lige ind og sættes igang med at søge. Efter et stykke 
tid stoppes den og sidder i ro mindst 15 sek. Den sættes igang igen og efter 
kort tid kaster hjælper bolden ind.
Trin 2:
Mens hunden returnerer lægger hjælper en bold i søget. Fører lægger en 
dummy ved A og går til B. Hunden dirigeres på fra B til dummy ved A.
Trin 3:
Hunden sendes igen til A, hvor den stoppes. Sendes til siden ind i søget igen.

Vand Hvis deltagere ønsker at træne på vand, er terrænet booket til det.
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4. træning Krogenberg Hegn

Dagens træning I dag arbejder hundene to sammen i frit søg. Søget afsluttes med en 
dirigering.
Området omkring Tørvevej.
Træning på vildt.

Frit søg

                              

Stort søg i det åbne terræn.

Oplægget er at de to hunde er i søg sammen. 
Fuglene ligger i fire grupper, og der er intet vildt i området lige foran hundene.
Først udlægges tre fasanhøner tæt ved hegnet til højre lige før det første 
store træ.
Så kommer begge hunde ind, og ser på mens der er “jagt”.
Tre kokke lægges ved granerne til venstre i skovkanten.
Tre andrikke lægges bag grøften.
Tre ænder i kanten til det våde område. 
Før søget sættes igang, får de besked om de tre høner, som der dirigeres til 
bagefter, hvis de ikke er hentet under søget.
Det tilstræbes at begge hunde henter fugle i alle områder.

Selvtræningsøvelse 1
Lideudsending, stop og 
dirigering
E
|
|
A——————B
|                           
|                           
|                                                      
C
|
|
|
D

Nyt terræn, og på vildt.
Sæt hunden ved A og gå til E og læg en fugl, gå til B og læg en fugl.
Lad hunden sidde ved A, gå til C og send til højre til B.
Læg igen en fugl ved B, og læg en ved A.
Gå til D og send til A efter sidstlagte and.
Send igen fra D til A, hvor hunden stoppes. Send til højre efter fuglen ved B.
Send til sidst direkte fra D til E efter den fugl, som blev lagt først.

Selvtræningsøvelse 2 På kanin, To ligeudsendinger.

Vildtbehov Søg: 12 fugle. Selvtræning 1: fire fugle. Selvtræning 2: to kaniner.
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5. træning Krogenberg Hegn omkring Tørvevej

Dagens træning Tramp med kaster i bevægelse, dirigeringsfirkant i nyt terræn

Tramp 
(kaster i bevægelse)

                               T3
                
H4                    
 
               
H3                         
                               T2

H2              

H1              
                               T1

               

I denne øvelse arbejder fire hunde samtidig i terrænet. Der er tre targetpunkter, 
som der markeres på og dirigeres til. Afstanden H4-T1 er ca 80 m.
Kaster bevæger sig i terrænet, mens hundene arbejder.
T1 er skovkanten. T2 skjult nedfald midt for. T3 i kanten af det våde område.

Alle hunde starter inde, og roterer efter hver runde.

1a: Der kastes til T1. Hentes som enkeltmarkering af H4.
1b: Så snart H4 har D i munden lægges en dummy ved T1

2: Herefter kastes til T3 og T2 (T2 sværest, falder skjult). H3 henter begge.

3: H1 dirigerer til T1

4a: Der kastes til T1, T2, T3. Hentes af H2 som trippelmarkering
4b: Træner lægger dummy ved T3, så snart den er hentet af H2

5: H4 dirigerer til T3.

Der skiftes position

Selvtræningsøvelse 1

A———————B
|                           |
|                           I
E            M           |
|                           |
|                           |
D———————C

Venstre dirigering ligeudsending og stop.
Nu i nyt terræn og i ny variant. Lav en lettere version (Birgitta Staflund classic), 
hvis din hund ikke er klar.
Gå med hunden ud og læg alle fire dummyer. Slut ved D og gå kun halvvejs 
mod A til E. Sæt hunden med snuden mod midten M. Gå selv mod M, og send 
til venstre mod D.
Sæt hunden ved D med snuden mod E, fører ved E sender til venstre mod C.
Stil dig ved D, og send hunden ligeud til C. Stop den og send den til venstre 
mod B.
Vend rundt og send ligeud fra D til A

Selvtræningsøvelse 2 Områdesøg. Nyt område, fortsæt med at øge afstanden. Og sæt stop på en 
enkelt gang.
Lad hunden se, at der gemmes tre bolde i en granrisbunke.
Gå 15 m væk og send til området. Stop hunden, lad den sidde i ro, før den 
sættes igang med at søge.
Gå 20m væk i en anden retning og send til området. Stop hunden, lad den 
sidde i ro, før den sættes igang med at søge.
Send ind igen, men lad denne gang hunden gå igang med at søge med det 
samme.
Husk små dummyer til de hunde, som ikke vil tage bolde.
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6. træning Krogenberg Hegn øst for Hornbækvejen

Dagens træning Opgaverneinspireret af vinderklasse fra B-prøven 30.9 2015

Tramp

            FH  FV

 D1                          D2

————grøft————

Dir                            Dir
bøg                        nord

Øst for Hornbækvejen, to førere er placeret i området foran stenen.

Hjælper “skyder” og lægger tre dirigeringer mod nord på den anden side af 
grøften.
Træner starter ved små bøge, hvor der “skydes” og lægges tre dummyer. Går 
videre og kaster en dummy i området mellem grøften og førerne. Går videre 
og kaster endnu en dummy i området mellem grøften og førerne. 
Disse to korte markeringer ligger mellem førere og dirigeringerne.
Fører til højre sender på førstkastede.
Fører til venstre sender på sidstkastede.
Højre fører dirigerer mod bøgekrattet.
Venstre fører dirigerer mod de udlagte dummyer mod nord.
De bytter plads og henter hver en dummy fra det andet område.

Selvtræning 1
Lang ligeudsending

Der gås lidt mod nord i terrænet. Ligeudsending ned til roden af det væltede 
træ, som er næsten oppe ved skovvejen.
Laves som selvtræning. Der ligger en dummy fra start, herefter lægges af den 
fører, som lige har hentet.

2 1/2 markering plus 
dirigering.

     HF                       Dir

                             D1

                          K1

                  D2

               K2

D3

Øst for Hornbækvejen længst mod nordøst ved Holstenervej.
Der lægges en kanindummy ud til dirigering til venstre for det store træ tæt på 
vejen.

Kaster ved K1. Der kastes først ved til venstre nærmest dirigeringen, som dog 
er så langt fra, at den ikke skal virke som distraktion.
Anden dummy kastes længere til højre, så langt ude at nedfaldet bliver skjult.
Først eller anden kastede hentes efter førers valg.
Mens hunden returnerer går kaster til K2.
Den tredje kastes endnu længere til højre bag lavningen. Den sidst kastede er 
den længste af de tre markeringer.
De to sidste hentes.
Dirigeringen hentes.

Selvtræning 2
Dirigeringstrekant
Se vejledning næste 
side

                  A
       A3                  A1

C1                            B3

C                               B
      C3               B1                    

Området mod øst. 
Tre hunde oppe ad gangen. Hver fører lægger dummy samme sted tre gange, 
hver hund sendes i dirigering til samme sted til dummyen til venstre.
Alle hunde ser dummyerne blive lagt første gang. De næste to, kun, hvis den 
har brug for hjælp. Sværhedsgraden justeres ved at gå længere bagud, så de 
to andre dummyer begynder at virke som distraktion.
Der lægges dummy ved A, B og C, som er markeret med flag.
Førere går med hunden til hhv. A1, B1, C1 til venstre for eget flag.
Fører A sender mod B, fører B sender mod C, og fører C sender mod A.
Hunden bliver siddende, mens førere lægger deres dummy igen samme sted 
som før.
Førere placerer sig nu (ved A2, B2, C2, som ikke er vist på tegningen), så de 
kan sende hunden mod samme dummy som før i en bagudsending. 
Hunden tages med, og førere lægger deres dummy igen samme sted som før.
Førere går med hunden til hhv. A3, B3, C3 til højre for eget flag.
Der sendes ligeud til samme sted som før.



Trekantsøvelse med ligeud og bagudsending.

1: Ligeudsending
Stil dig ved dit flag, og læg en dummy, så alle hunde ser det.
Gå ud til venstre til P1 og send til dit target flag. En ad gangen.

2: Bagudsending
Lad hunden sidde ved P1, mens du lægger dummyen ved dit flag.
Gå til P2 og send bagud til dit target flag. En ad gangen.

3: Ligeudsending
Tag hunden med og læg dummyen ved dit flag.
Gå til P3 og send ligeud til dit target flag. En ad gangen.

                                             

                                       P1                                                 P3

                                           P2

Mit flag

Target Flag Flag


