
Træner-træning 14 april  

med Tanja Thorsen og Charlotte Rasmussen 
Generelle bemærkninger 

• Brug almindeligt halsbånd til hvalpen og den unge hund, fordi det giver 
mulighed for at tage fat i og lede den unge hund uden det giver ubehag og 
konflikt. 

• Retrieverlinen bruges i forbindelse med træning, når hunden er blevet ældre. 
• Undgå fysiske korrektioner som ryk i linen, skub med knæet og at tage fat i 

hunden, fordi det medfører ubehag for hunden og giver konflikt med fører. 
• Urolige hunde går væk mens de andre træner for at undgå yderligere stress.  

 

Apporteringsøvelser, som fremmer samarbejdet mellem hund og fører 

En lang line er et godt hjælpemiddel til meget udfordrende hunde. Skal sættes på 
fast halsbånd. Linen skal sikre, at hunden ikke kan stikke af og ikke kan gå efter 
dummien før den har fået lov. Hvis øvelserne laves uden lang line, er træner placeret, 
så dummien kan samles op, hvis hunden ikke kommer hjem til fører, før den sendes. 

 

Øvelse 1. 

A: Hunden (H) sættes af, og fører (F) går så langt ud, som linen (-  -  -) tillader. 

B: Træner (T) kaster dummien (D). 

C: F kalder H hjem. 

D: D hentes af H (eller F) 

     H  -  -  -  -  -  -  -  -  - F 

T 

 

        D 

 

Øvelse 2. 

A: H sættes af, og F går så langt ud, som linen tillader. 

B: T kaster D.  

C: F kalder H hjem. 

D: D hentes af H (eller F) 

     H  -  -  -  -  -  -  -  -  - F                  T 

                                                                   D 

 

Øvelse 3. 

A: H sættes af, og F går så langt ud, som linen tillader til F1. 

B: T kaster D.  



C: F går fra F1 til F2 og kalder H hjem. 

D: D hentes af H 

F2  -  -  -  -  -  -  -  -  -H  -  -  -  -  -  -  -  -  - F1                     T 

                                                                                                            D 

Øvelse 4 uden line. 

A: H og F står ved H1F1. 

B: T kaster D.  

C: H og F går fri ved fod (fvf) til H2F12. 

D: D hentes af H 

D 

                            T 

                           H2F2 

H1F1 

 

Øvelse 5 uden line. 

A: H sættes af og F går til F1 

B: T1 kaster D1, og går til T2 og kaster D2. F kaster D3. 

C: H kaldes hjem og henter D2, D1 og D3 efter førers anvisning. D3 hentes evt af F. 

               T1                                                        T2 

D1                     H                               F                                  D2 

 

                                                          D3 

 

Øvelse 6 uden line. 

A: H sættes af og F går til F1 

B: T kaster D. 

C: H kaldes hjem og går fri ved fod (fvf) til HF 

D: D hentes af H 

 

                                                                         T 

HF        fvf         F1                               H                                  D 

 

Øvelse 7 focus på fvf. 

A: H sættes af og F går til F1 

B: T kaster D. 

C: H kaldes hjem og går fri ved fod (fvf) til HF 



D: D hentes af H 

 

                                                                         T 

HF        fvf         F1                               H                                  D 

 

Øvelse 8 focus på fvf. 

A: H og F  

B: T kaster D1 og D2. 

C: fvf mellem de to dummier 

D: D1 eller D2 hentes af H, som belønning for at gå pænt 

 

                    T2                                                   T1 

D2                                        HF                                            D1 

 

Øvelse 9 focus på ærlighed. 

A: H og F går ud og lægger D1  

B: H og F returnerer fvf til HF 

C: H henter D1 

D: under returløbet kaster T D2, som H ikke skal gå efter. T henter D2. 

 

                    T                                                    

D2                                        HF                                            D1 

 

Tramp 

(^ angiver trampets retning) 

Begynderholdet gik primært i snor, kun den hund, der skulle sendes, gik fri ved fod.  

   D    

^   T 

H4 – H3 – H2 – H1 

Tanja gik til højre lidt fremme, gav signal og kastede dummy til den fri hund. 
Derefter gik hunden til venstre til H4 og en ny rykkede mere til højre H1 og fri ved 
fod.   

Sådan fortsatte det ned gennem terrænet i flere variationer.  

 

Variant 2 

T går til højre, fri hund længst til venstre og skal nu passere alle de andre.    



 D1    

^   T 

H1 – H2 – H3 – H4 

   

Variant 3 

T går til højre, fri hund længst til venstre.    

 D2    

^   T 

H1 – H2 – H3 – H4 

   D1 

 

Der kastes D1 bagud og D2 frem. Den frie hund henter D1, Tanja henter D2. Den 
frie hund får snor på, og rykker til pladsen nærmest T. 

 

Variant 4 

Sværhedsgraden kan øges ved at H1 og H2 er frie. 

 D1    

^   T 

H1 – H2 – H3 – H4 

   D2 

D1 kastes og hentes af H1, D2 kastes og hentes af H2.  

Kan udvides ved at begge kastes og H1 og H2 henter D1 og D2 efter T’s anvisninger 

 

Variant 5 (Iben og Thomas) 

 D1/D2    

^   T 

H1 – H2 – H3 – H4 

D1 kastes og hentes af H1, D2 lægges og hentes af H2 som dirigering 

 

Dirigering i forbindelse med tramp 

 

Variant 1 

A: Alle stopper, og H1 går lidt foran rækken 

B: F1H1 går ned foran rækken og lægger D 

C: H1D1 returnerer foran rækken. 

D: H1 dirigeres ned til D 



E: Der roteres, og trampet fortsætter 

              –    F2H2    –    F3H3    –    F4H4 

F1H1                                                              D 

 

Variant 2 

A: Alle stopper, og H1 går lidt foran rækken 

B: F1H1 går ned foran rækken og lægger D 

C: H1D1 returnerer bagved rækken. 

D: H1 dirigeres ned til D  

E: Der roteres, og trampet fortsætter 

 

              –    F2H2    –    F3H3    –    F4H4 

F1H1                                                              D 

 

Variant 3 

A: Alle stopper, og H1 går lidt foran rækken 

B: T lægger D. Først synligt, senere blindt. Charlotte brugte skud, som hjælp til 
hunden. 

C: H1 dirigeres ned til D 

D: Der roteres, og trampet fortsætter 

 

              –    F2H2    –    F3H3    –    F4H4 

F1H1                                                              D 

 

Variant 4 

A: Alle stopper, og H1 går lidt foran rækken 

B: H1 dirigeres ned til D inden dummien er lagt 

C: H1 stoppes og der sættes områdefløjt på 

D: T dropper dummien, når hunden har sat næsen i jorden 

E: Der roteres, og trampet fortsætter 

 

              –    F2H2    –    F3H3    –    F4H4 

F1H1                                                              D 

	  


