Kom og vær med til
lydighedstræning

Hedehusene-Fløng Jagtforening
starter nye hold op tirsdag den 27. november 2018
Træningen foregår indendørs i Vibekær Ridecenter.
Hold 1 starter kl. 18.00-19.00 Hvalpe og unghunde
Hold 2 starter kl. 19.15-20.15 Hunde fra 1 år og op
Træningen giver gode muligheder for, at din hund kan arbejde sammen med andre hunde.
Som hundefører får du lært nogle gode værktøjer, som du kan tage med hjem og træne
videre med.
Da det er lydighedstræning, bliver holdene ikke raceinddelt. Efter opvarmning deler vi
holdet op i to alt efter, hvor meget hund og fører kan.

Pris for 7 gange

kr. 450,-

Kontaktperson: Jens Heden Nielsen, tlf. 5011 8255
Vel mødt: Vibekær Ridecenter • Greve Landevej 138 • 2670 Greve
OBS: Parkering ude ved landevejen, da der ikke er plads ved ridehuset

Plan for udendørs træning
Kl. 18.00 - 19.00	Hvalpehold
På hvalpeholdet lægges der vægt på den grundlæggende
dressur, hvor hundene skal lærer at være sammen med andre uden
at de skal lege. Man lære lineføring, sit, bliv og komme tilbage til
føreren. Hundene introducere til apporteringstræning.
Det er også her vi prøver på at få de gode vaner ind i træningen
hos hund såvel som føreren. Fløjte introduceres og skal bruges.
Kl. 18.00 - 19.00	Unghunde/let øvede
Her er grunddressuren på plads, og vi går et skridt videre med
lydigheden. Målet er: at hunden kan gå frit ved fod, sættes af og
føreren går 50 m. væk. Hunden kaldes hjem og sætte sig ved førerens venstre side. Apporteringstræning kommer også mere i fokus,
hvor vi kommer ud på 20-30 meters afstand. Fløjte skal bruges.
Kl. 19.15 - 20.15	Øvede hunde
Her bygger vi videre på jagttræningen. For at være med her
forventer vi at, man kan: Træne fri ved fod. Hunden skal kunne
sættes af og fører går 50 m. væk. Hunden skal kunne lave en enkelt
markering og aflevere ved fod. Målet er: at kunne hente en dobbelt
markering i lav vegetation på 50 meters afstand. At kunne lave en
dirigering, lige ud bagud og til hver side. Apporter på vand samt
over grøft. Det frie søg kommer også med her. Fløjte skal bruges.
Kl. 19.15 - 20.15	Udvidet jagttræning
Målet er: at træningen kommer så tæt på rigtig jagt som muligt.
Skov, grøfter, høj vegetation, lange dirigeringer, vand, ro på post,
flere hunde der arbejder samtidig og hvor føreren ikke på forhånd
ved hvilken hund der skal hente. Kort sagt alt hvad vi kan finde på.
Fløjte skal bruges.

Alt træning er positiv træning og indlæring,
og vi ser gerne der bruges godbidder.

Vi henstiller til at man parker på den runde parkeringsplads.
Når man er kommet under togbanen og drejer til venstre,
kommer p-pladsen ved første vej på højre hånd.
Skovvejen må også gerne benyttes.

