Generel information om træning:
Dansk Brugshundeklub, Rødovre er en stor klub med mange medlemmer, hvilket naturligvis
også medfører et stort ønske om mange træningshold og holdtyper. Vi forsøger fra klubbens side
at oprette så mange hold og typer hold, som muligt, men må også erkende at det kan være svært
at tilfredsstille alle.
Da alle vores instruktører er frivillige og mange med egen hund/e som også gerne skulle trænes,
så det kan være svært at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Vi arbejder dog hele tiden på at få uddannet nye instruktører, så vi kan tilgodese så mange som
muligt.
I modsætning til mange andre klubber, så er det ikke nødvendigt at have en stambogsført hund
for at træne her.
Dog tager vi IKKE halekuperede eller ørekuperede hunde ind, medmindre der foreligger en
dansk dyrlægeattest for nødvendigheden deraf.
Ligeledes tager vi ikke de i hundeloven, nævnte ulovlige racer ind til træning.
Man skal have ansvarsforsikring med udvidet ansvarsdækning, da instruktørerne her i klubben
arbejder aktivt med hundene. Dette uanset hvad der siges fra forsikringsselskabernes side.
Dette er undersøgt i flere selskaber og som sagt, da vi arbejder aktivt med hundene skal det være
med udvidet ansvarsdækning.
Endvidere skal hundene være vaccineret, mindst hvert andet år, da de færdes blandt andre hunde
på pladsen og i bevoksningen, skove og marker, hvor der kan findes gnavere og andre dyr.
Vi godtager ikke Titertest.
Såvel forsikringspapirer som vaccinationsattest skal fremvises på første træningsaften.
Tæver i løbetid kan ikke deltage i træningen, men kan godt deltage i kåringer, men skal så op
som de sidste på dagen.
Løbske tæver kan heller ikke deltage i konkurrencer og mesterskaber.
Læs om de øvrige adgangskrav til træningshold under træningsbeskrivelserne.
Tilmelding til træningshold.
Sker her på hjemmesiden under tilmelding hvor holdene bliver oprettet og vil også være
annonceret via maillister/nyhedsbrev og i klubbladet ”Brugshunden”.
Ved tilmelding til et træningshold og betaling til samme modtager man en returmail.
Der er åben tilmelding til holdene og er et hold overtegnet kan man sig på den oprettede
venteliste. Hvis nogen melder fra så vil man automatisk rykke op på holdet.
De tilmeldte, der ikke kommer med på holdet, vil ikke automatisk blive overført til et nyt hold.
Udebliver man eller mangler at framelde sig fra et træningshold koster det træningsgebyret.
Eventuelle spørgsmål vedrørende træningerne kan rettes til:
Freddy Olsen telefon: 22 99 45 46
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HOLDTYPER OG KRAV
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Bestået begynder

Agility 2

Bestået agility 2

Træningsbeskrivelser:
Vores træningsprogrammer er bygget op på hundens naturlige instinkter og vi bruger kun
lystbetonede og positive indlæringsprincipper.
Alt efter egne og hundens evner og lyster, kan man vælge program, alt efter adgangskravene til
de enkelte hold.
Alle holdene, på nær hvalpetræning, afsluttes med en kåring, som er adgangsgivende til næste
niveau.
Deltagelse i kåringen sker efter indstilling fra træneren, men det er naturligvis frivilligt om man
vil gå til kåring.
Hvalpetræning:
Adgangskrav: Skal være under 6 måneder ved holdstart.
Hvalpetræning har til formål at lære hvalpen de mest grundlæggende øvelser, at stimulere
hvalpens kontakt til føreren og socialisering med andre hvalpe.
Målet er at få en hvalp, som er glad for at adlyde og forstå førerens signaler, uden at den på
nogen måde må føle det som en straf.
Al træning foregår gennem motivation, leg og samarbejde mellem hvalpen og føreren.
De mest grundlæggende øvelser er:
Gå pænt i snor – sid, stå og dæk øvelser, apportering, at kunne færdes på forskellige
forhindringer, indkald, feltsøg og spor.
Der vil typisk også være en bytur, hvor hvalpen vil opleve mange forskellige påvirkninger og
miljøer.
Efter endt hvalpekursus, hvor hvalpen er minimum 6 måneder gammel, kan der fortsættes på
enten grundlydighed eller på brugsgrundkursus, alt efter egne og hundens evner og lyster og
hvad instruktøren råder og vejleder en til.

Vi håber at I, efter at have læst om vores træningstilbud, har fået lyst til at melde jer til et af
vores mange tilbud.
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Lydighedstræning:
Der arbejdes med udgangspunkt i DKK programmet, således at man vil være i stand til at kunne
gå til andre prøver ”ude i byen”.
Grundlydighed:
Adgangskrav: Fra 6 måneder.
Grundlydigheden har til formål at motivere hunden for træning og arbejdsglæde på et tidligt
tidspunkt. Her lægges der meget vægt på lederskabsøvelser og kontaktøvelser.
Øvelserne er: Tandvisning - lineføring – 3 skridts øvelser – sit, stå og dæk øvelser – spring –
apportering og der ses også på helheden hund og fører imellem.
Lydighed 1:
Adgangskrav: Have bestået enten Grundlydighed eller Brugsgrundkursus 1.
Her bliver træningen intensiveret og man ”arbejder” indenfor et afmærket areal med følgende
øvelser: Lineføring – 2 skridts øvelser – stå – spring – sid– apportering – stillingsskift – indkald
–dæk – helhedsindtryk.
Lydighed 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Lydighed 1.
Også her bliver træningen yderligere intensiveret og der arbejdes med følgende øvelser:
Fællesafdækning – sid i gruppe – fri ved fod – 2 skridts øvelser – frem og tilbagespring –
apportering – stå, sid, dæk under gang – fremadsendelse med position – stillingsskifte – indkald
fra dæk under gang – næseprøve – rundt om kegle og helhedsindtryk.
Lydighed 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Lydighed 2.
Så er man oppe i den ”skrappe” klasse hvor der arbejdes med følgende: Sid i gruppe –
fællesafdækning – fri ved fod – 2 skridtsøvelser – stillingsskifte – apportering af udlagte apporter
– springapportering – stå, sid, dæk under uafbrudt gang – indkald med stå – fremadsendelse med
fjernafdækning og indkald under gang – næseprøve og helhedsindtryk.
Rallylydighed Begynder:
Adgangskrav: Skal som minimum have bestået Grundlydighed eller Brugsgrundkursus 1.
I rallylydighed arbejder man på en lille bane hvor der er sat et antal nummererede skilte, i
jordhøjde, med forskellig tekst og tegning, til hvad man skal lave på den enkelte post.
Der må arbejdes med både tale og håndbevægelser for at opnå det bedst mulige samarbejde på
banen. Der vil under forløbet blive arbejdet med forskellige skilte og baneforløb.
Rally 1:
Adgangskrav: Skal have bestået Rallylydighed Begynder.
Også her arbejdes på forskellige skilte og baneforløb og udfordringerne bliver lidt større og der
arbejdes fri ved fod. Her skal hunden arbejde mere selvstændigt.
Rally 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Rally 1.
Også her arbejdes på forskellige skilte og baneforløb og udfordringerne bliver noget større. Også
her arbejdes fri ved fod og der er højre handling og skal hunden arbejde mere selvstændigt.
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Rally 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Rally 3.
Også her arbejdes på forskellige skilte og baneforløb og udfordringerne bliver noget større. Også
her arbejdes fri ved fod og der er højre handling og skal hunden arbejde mere selvstændigt.
Agility begynder:
Adgangskrav: Skal være 9 måneder og have bestået Grundlydighed eller Brugsgrundkursus 1.
Her kan enhver hund deltage anset størrelse og den grundlæggende lydighed skal være i orden.
Der kan stilles krav om en mindre lydighedstest inden man kan komme på holdet.
Føreren skal på tid dirigere hunden med kommandoer og tegn rundt på en bane med
forhindringer af forskellig art. (tænk på ridebanespringning men mindre størrelser forhindringer).
Da langt de fleste hunde er glade for at springe over og løbe igennem eller over forhindringer er
næsten alle hundetyper velegnede til agility.
Agility 1:
Adgangskrav: Skal have bestået Agility begynder.
Her banen bygget anderledes op og der er en maksimumtid man skal løbe under.
Ellers som agility begynder.
Agility 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Agility 1.
Her banen bygget anderledes op og der er en maksimumtid man skal løbe under.
Ellers som agility 1.
Agility 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Agility 2.
Her banen bygget anderledes op og der er en maksimumtid man skal løbe under.
Ellers som agility 2.
I agility hjælper ALLE med at sætte banerne op og sætter på plads efter træning

Træningstilbud
1 august 2019/FO

Brugshundearbejde:
I alle brugshundegrupper arbejder vi med hundens helt naturlige instinkter og alle øvelser
afsluttes med en positiv oplevelse, for som vi siger:
”alt hundearbejde skal være en fest” for såvel hund som fører.
Brugsgrundkursus 1:
Adgangskrav: Fra 6 måneder og minimum 30 cm i skulderhøjde.
Her beskæftiger vi os med den egentlige grundlæggende brugshundetræning og der arbejder vi
med følgende: Tandvisning – halsgivning – lydighed – stå, sid og dæk øvelser – spring –
apportering – færdighedsbane – feltsøg – bidearbejde – rondering og spor. Vi ser også på
helhedsindtrykket. Ligeledes vil de blive introduceret for skud, hvor der selvfølgelig bliver taget
hensyn til eventuelt skudrædde hunde.
Bidearbejde er frivilligt, men absolut en god ting at arbejde med, da det mere er ruskelege end
decideret bid. Der tages i meget stor udstrækning hensyn til den enkelte hunds alder, tandskifter
og modning, således at der ikke vil være nogen, hverken hund eller fører, der lider ”nederlag”.
Brugsgrundkursus 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Brugsgrundkursus 1.
Her bygger vi videre på hvad hund og fører har lært på brugsgrundkursus 1. Men vi strammer
den lidt, tider skærpes, spor bliver længere, hunden arbejder mere selvstændigt og nye øvelser
kommer til. vi arbejder med følgende: Tandvisning – halsgivning – lineføring – 3 skridts øvelser
– stå, sid, dæk på tid – spring – apportering – færdighedsbane – feltsøg – bidearbejde – rondering
– spor og redningstaske. Vi lægger stor vægt på helhedsindtrykket.
Der arbejdes med skud og med støj.
Når man har bestået brugsgrundkursus 2 kan man, alt efter hvad man bestod til, gå videre på
enten Eftersøgning – Forsvar eller Spor.
Fælles for de 3 grupper er at lydighedsdelen er den samme på de enkelte niveauer.
På niveau 1 er det: Tandvisning – halsgivning – lineføring – 3 skridts øvelser – stå, sit og dæk
øvelser – spring – apportering – færdighedsbane og feltsøg.
På niveau 2 er det: Tandvisning – halsgivning – fri ved fod – 3 skridts øvelser – stå, sit og dæk
øvelser – spring – apportering – færdighedsbane og feltsøg. Her er feltsøget større, genstandene
mindre, flere momenter på færdighedsbanen og tiderne ændres.
På niveau 3 er det: Tandvisning – halsgivning – fri ved fod – 3 skridts øvelser – stå, sit og dæk
øvelser – spring – apportering – færdighedsbane og feltsøg. Her er feltsøget større, genstandene
mindre, flere momenter på færdighedsbanen og tiderne ændres.
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Eftersøgning 1:
Adgangskrav: Skal have bestået Brugsgrundkursus 2 med rondering og redningstaske og støj.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering efter person i skovområder,
rondering på større genstand i det fri - fremadsendelse med redningstaske – eftersøgning efter
person på virksomheder såvel inden som udendørs med diverse støjpåvirkning.
Da hunden arbejder på lang afstand af føreren, skal hund og fører forholdet være på plads
Eftersøgning 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Eftersøgning 1.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering efter flere personer i
skovområder, rondering på genstande også i skovområder - fremadsendelse med redningstaske –
eftersøgning efter flere personer på virksomheder såvel inden som udendørs med diverse
støjpåvirkning. Personer skal visiteres og foretages feltsøg omkring findestederne.
Så øvelserne er skærpet noget, idet områderne bliver større og tingene flere.
Da hunden arbejder på lang afstand af føreren skal hund og fører forholdet være på plads
Eftersøgning 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Eftersøgning 2.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering efter flere personer i
skovområder, rondering på genstande også i skovområder - fremadsendelse med redningstaske –
eftersøgning efter flere personer på virksomheder såvel inden som udendørs med diverse
støjpåvirkning. Personer skal visiteres og foretages feltsøg omkring findestederne. Ligeledes kan
figuranterne være gående.
Igen bliver tingene skærpet noget idet områderne bliver endnu større og tingene mange flere.
Ydermere kan flere af øvelserne indgå i kombination med andre..
Da hunden arbejder på lang afstand af føreren skal hund og fører forholdet være på plads
Forsvar 1:
Adgangskrav: Skal have bestået Brugsgrundkursus 2 med rondering og bidearbejde og skud.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering på større genstand i det fri –
patruljering og stop, hvor hunden skal kunne bevogte en figurant til føreren er kommet frem og
stoppe figuranten under flugtforsøg. Også afståelse fra stop trænes.
Her arbejdes kun i hundens byttedrift og hunden vil IKKE komme over i forsvarsdrift.
Forsvar 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Forsvar 1.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering på større genstand i det fri –
patruljering og stop, hvor hunden skal kunne bevogte en figurant til føreren er kommet frem og
stoppe figuranten under flugtforsøg. Øvelserne vil her stige i sværhedsgrad. Også afståelse fra
stop trænes.
Her arbejdes kun i hundens byttedrift og hunden vil IKKE komme over i forsvarsdrift.
Forsvar 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Forsvar 2.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Rondering på større genstand i det fri –
patruljering og stop, hvor hunden skal kunne bevogte en figurant til føreren er kommet frem og
stoppe figuranten under flugtforsøg. Også her stiger niveauet lidt mere end i det foregående.
Også afståelse fra stop trænes. Her kan øvelserne indgå i kombination med andre.
Her arbejdes kun i hundens byttedrift og hunden vil IKKE komme over i forsvarsdrift.
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Spor 1:
Adgangskrav: Skal have bestået Brugsgrundkursus 2 med spor.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Færtsøg efter små stofgenstande med
specifik duft, placeret såvel udendørs som indendørs, som hunden skal kunne nå stående – sporet
er max. 1 time gammelt, med en vis længde, hvor der er knæk og afledninger samt et antal
genstande placeret.
Spor 2:
Adgangskrav: Skal have bestået Spor 1.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Færtsøg efter små stofgenstande med
specifik duft, placeret såvel udendørs som indendørs, også oppe i højden, som hunden skal kunne
nå ved at stå på bagbenene – sporet er max. 2 timer gammelt, med en vis længde hvor der er op
til 5 vinkelrette knæk og afledninger samt et antal genstande placeret på jorden.
Her bliver genstandene både på færtsøg og spor noget mindre og områderne større.
Spor 3:
Adgangskrav: Skal have bestået Spor 2.
Her arbejder vi, udover lydighedsdelen, med følgende: Færtsøg efter små stofgenstande med
specifik duft, placeret udendørs som indendørs, også oppe i højden, så føreren måske skal løfte
hunden for at den kan nå – sporet er max. 3 timer gammelt, med en vis længde hvor der er
ukendt antal knæk med forskellige vinkler og ukendt antal afledninger samt ukendt antal
genstande placeret på jorden.
Igen bliver genstandene både på færtsøg og spor noget mindre og områderne større.
Her kan øvelserne indgå i kombination med andre.
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