Foreløbig Holdplan Efterår 2019
- der tages forbehold for ændringer
Opdateret d. 5/8 2019
Mandage:
Hold 460 Begynderhold/Hvalpehold – Alt optaget
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
5/8 2019 kl. 17 - 18
12/8 2019 kl. 17 - 18
19/8 2019 Ingen træning
26/8 2019 kl. 17 - 18

September
Oktober
November
2/9 2019 kl. 17 - 18
7/10 2019 kl. 17 - 18
4/11 2019 kl. 17 - 18
9/9 2019 Ingen træning
14/10 2019 Ingen træning
16/9 2019 kl. 17 - 18
21/10 2019 kl. 17 - 18
23/9 2019 kl. 17 - 18
28/10 2019 kl. 17 - 18
30/9 2019 kl. 17 - 18
Holdet er for hunde i alle aldre der har brug for grundtræning og for ejere der vil lære at bruge af de positive
træningsteknikker og få en god forståelse for hundens adfærd og sprog.
Vi øver på at gøre os forståelige med øvelser som sit, dæk og stå, ligesom vi ser på ”gå pænt i snor”. Derudover
lægges forskellige små tricks på programmet for sjov og for at man kan bruge disse til aktivering af hunden i
hverdagen.
Alle aktiviteter foregår med udgangspunkt fra platforme og vi tilpasser altid sværhedsgraden til den enkelte hunds
dagsform og rutine. Teori om træningsteknik gives for det meste til alle i fællesskab, men er der brug for det, besøges
hundene også ved deres platforme undervejs.
Det sidste kvarter er afsat hyggeligt samvær og hundeleg. Hundeleg er dog kun muligt hvis din hund er social og hvis
der er et match med en eller flere af de andre på holdet.
Pris 1650,- kr. inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere.

Hold 462 Fortsætterhold - ALT optaget
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August

September

Oktober

November

5/8 2019 kl. 18.10 – 19.10

2/9 2019 kl. 18.10 – 19.10

7/10 2019 kl. 18.10 – 19.10

4/11 2019 kl. 18.10 – 19.10

12/8 2019 kl. 18.10 – 19.10

9/9 2019 Ingen træning

14/10 2019 Ingen træning

19/8 2019 Ingen træning

16/9 2019 kl. 18.10 – 19.10

21/10 2019 kl. 18.10 – 19.10

26/8 2019 kl. 18.10 – 19.10

23/9 2019 kl. 18.10 – 19.10

28/10 2019 kl. 18.10 – 19.10

30/9 2019 kl. 18.10 – 19.10

Hold for alle fortsætterhunde som har været på grundforløb. Aldersmæssigt fra 8 måneder og opefter.
Vi træner fortsat impulskontrol i lineføring, indkald med forstyrrelser og tricks, for at have det bedst mulige
samarbejde og samvær med hundene.
Alle aktiviteter foregår med udgangspunkt fra platforme og vi tilpasser altid sværhedsgraden til den enkelte hunds
dagsform og rutine. Teori om træningsteknik gives for det meste til alle i fællesskab, men er der brug for det, besøges
hundene også ved deres platforme undervejs.
Det sidste kvarter er afsat hyggeligt samvær og hundeleg. Hundeleg er dog kun muligt hvis din hund er social og hvis
der er et match med en eller flere af de andre på holdet.
Pris 1375,- Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere.

Tirsdage:
Hold 466 August- september hvalpeholdet – ALT OPTAGET
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
6/8 2019 kl. 17 – 18.30
13/8 2019 kl. 17 – 18.30
20/8 2019 Ingen træning
27/8 2019 kl. 17 – 18.30

September
3/9 2019 kl. 17 – 18.30
10/9 2019 Ingen træning
17/9 2019 kl. 17 – 18.30
24/9 kl. 17 – 18.30

For alle hvalpe mellem 8 og ca. 16 uger. Vi arbejder på de helt grundlæggende og allervigtigste færdigheder socialisering og miljøtræning. Desuden arbejder vi med enkelte samarbejdsøvelser og træner indkald. Desuden er der
hver gang teori hvor vi kommer omkring emner som renlighed, alene hjemme træning, bidehæmning og har tid til at
du kan stille alle dine spørgsmål om din hvalp.
Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt med hundene på platforme. Undervisning foregår med fællesbeskeder om
teknik og teori, hvorefter der gives fif individuelt, hvis der er brug for der. Det sidste kvarter er afsat til hyggeligt
samvær, spørgsmål på tomandshånd og hundeleg.
Pris 1350,- Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

Hold 468 Hvalpe II August-september – ALT optaget
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
6/8 2019 kl. 18.40 – 19.40
13/8 2019 kl. 18.40 – 19.40
20/8 2019 Ingen træning
27/8 2019 kl. 18.40 – 19.40

September
3/9 2019 kl. 18.40 – 19.40
10/9 2019 Ingen træning
17/9 2019 kl. 18.40 – 19.40
24/9 kl. 18.40 – 19.40

For alle hvalpe der har gået på grundforløbet Hvalpehold. Alder: 6-12 måneder.
Vi arbejder fortsat på de helt grundlæggende færdigheder i socialisering og miljøtræning, men fokuserer nu mere på
grundtræningsøvelserne ”gå pænt i snor” og ”indkald”, så I kan få en god gåtur. Leg prioriteret højt på dette hold –
ca. 50 % af tiden bruges på leg, der foregår i udendørsindhegningerne.
Pris 900,- Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

Hold 470 Hvalpehold Oktober - november
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Oktober
8/10 2019 kl. 17-18.30
15/10 2019 kl. 17-18.30
22/10 2019 kl. 17-18.30
29/10 2019 kl. 17-18.30

November
5/11 2019 kl. 17-18.30
12/11 2019 Ingen træning
19/11 2019 kl. 17-18.30

For alle hvalpe mellem 8 og ca. 16 uger. Vi arbejder på de helt grundlæggende og aller vigtigste færdigheder socialisering og miljøtræning. Desuden arbejder vi med enkelte samarbejdsøvelser og træner indkald. Desuden er der
hver gang teori hvor vi kommer omkring emner som renlighed, alene hjemme træning, bidehæmning og har tid til at
du kan stille alle dine spørgsmål om din hvalp.
Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt med hundene på platforme. Undervisning foregår med fællesbeskeder om
teknik og teori, hvorefter der gives fif individuelt, hvis der er brug for det. Det sidste kvarter er afsat til hyggeligt
samvær, spørgsmål på tomandshånd og hundeleg.
Pris 1350,- Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

- tirsdage
Hold 472 Hvalpe II Oktober - november
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Oktober

November

8/10 2019 kl. 18.40 – 19.40
5/11 2019 kl. 18.40 – 19.40
15/10 2019 kl. 18.40 – 19.40
12/11 2019 Ingen træning
22/10 2019 kl. 18.40 – 19.40
19/11 2019 kl. 18.40 – 19.40
29/10 2019 kl. 18.40 – 19.40
For alle hvalpe der er mellem 4 og 8 mdr.
Vi arbejder fortsat på de helt grundlæggende færdigheder i socialisering og miljøtræning, men fokuserer nu mere på
grundtræningsøvelserne ”gå pænt i snor” og indkald, så I kan få en god gåtur. Leg prioriteret højt på dette hold – ca.
50 % af tiden bruges på leg, der foregår i udendørsindhegningerne.
Holdet er et fortsætterforløb for de der har fulgt hvalpehold.
Pris 900,- Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere
Onsdage:
Hold 476 Nosework Fortsætterhold
Instruktør: Bettina Vestergaard
August
7/8 2019 kl. 17.30 - 19
14/8 2019 Ingen træning
21/8 2019 kl. 17.30 - 19
28/8 2019 Ingen træning

September
4/9 2019 kl. 17.30 - 19
11/9 2019 Ingen træning
18/9 2019 Ingen træning
25/9 2019 kl. 17.30 – 19

Oktober
2/10 2019 kl. 17.30 - 19
9/10 2019 Ingen træning
16/10 2019 kl. 17.30 - 19
23/10 2019 kl. 17.30 - 19

Hyggelig fællestræning for alle som tidligere har været med på Nosework begynderhold hos Hundens Verden.
Hundene går på ren duft og er okay miljøsikre i alle 4 Momenter – Indendørs, udendørs, på køretøjer og i
Beholdersøg.
Vi stiller skarpt på nogle af de mange små delmomenter som giver udfordringer for hunde og førere i Nosework. Det
kan være duftkilder i højden, hjørner eller konvergerende dufte – det afhænger af hundene som er med. Der er
veksles mellem teori og praktik, og deltagere kan blive sat sammen i teams så søg og andre opgaver planlægges og
udføres i fællesskab. Hundene kommer i arbejde på skift, så alle kan koncentrere sig uden forstyrrelser – så der er
også plads til de hunde som ikke bryder sig om andre hunde!
Max 5 hunde.
Pris pr. hundesnude 1800,- inkl. moms.

Hold 478 Nosework Begynderhold, Fundament/Foundation
Instruktør: Bettina Vestergaard
August
7/8 2019 kl. 19.30 - 21
14/8 2019 Ingen træning
21/8 2019 kl. 19.30 - 21
28/8 2019 Ingen træning

September
4/9 2019 kl. 19.30 – 21
11/9 2019 Ingen træning
18/9 2019 Ingen træning
25/9 2019 kl. 19.30 - 21

Oktober
2/10 2019 kl. 19.30 - 21
9/10 2019 Ingen træning
16/10 2019 kl. 19.30 - 21
23/10 2019 kl. 19.30 - 21

Hyggelig fundament træning for alle som har været på Noseworkintroduktion. Hundene på dette hold er fortsat i
gang med FUNDAMENTET, som er den helt grundlæggende motivation og miljøtræning; Der arbejdes videre med
PARRING og målet er ren duft, men kun hvis hundene er klar til det.
Vi hjælper hinanden med at opstille forskellige søgeopgaver og hundene kommer i arbejde på skift, så alle kan
koncentrere sig uden forstyrrelser. Afhængigt af vejret, fokuserer vi på 1-2 af de 4 officielle discipliner
”Indendørssøg”, ”udendørssøg”, ”beholdersøg” eller ”køretøjssøg”.
Hundene er fortsat på skiftevis & alle er aktive tilskuere, når ens hund pauser i bilen. Der gives feedback til søgene og
der er fokus på at hundeejere bliver gode til at læse hundens COB, altså ”Change of behavior” når der er duft i
næsen.
Max. 5 hunde
Pris: 1800,- kr. pr. hundesnude

Torsdage:

Hold 484 Soft agility - ALT OPTAGET
- for alle raske hunde der har gået på grundforløb hos Hundens Verden.
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
September
8/8 2019 kl. 19.30 - 21
5/9 2019 kl. 19.30 – 21*
15/8 2019 Ingen træning
12/9 2019 Ingen træning
22/8 2019 kl. 19.30 - 21
19/9 2019 kl. 19.30 – 21*
29/8 2019 kl. 19.30 - 21
26/9 2019 kl. 19.30 – 21*

Oktober
3/10 2019 Ingen træning
10/10 2019 kl. 19.30 – 21*
17/10 2019 Ingen træning
24/10 2019 Kl. 19.30 – 21*

Kropskontrol, balance og koordination er temaer når vi arbejder på det optimale samarbejde på forhindringsbane.
Soft Agility gælder om at gennemføre en bane fejlfrit og om at ramme en forud fastsat idealtid, som passer til et
roligt tempo! Til hver træning er der et sæsonpoint på højkant til bedste hund, som tæller i sæsonregnskabet om at
blive bedste hund. Alle hunde kan være med til denne sport, unge & gamle, store & små. Hver hund er på banen for
sig selv og de andre hunde kan, mens de venter til det bliver deres tur, lege eller tage en pause. OBS. Din hund er på
banen 3-4 gange pr. træningsgang. Dette hold er åbent for hunde der er ok med at træne forhindringsbane tæt på
andre hunde. Vi sætter sammen bane op de første 15 minutter og slutter af med sammen at tage bane ned de sidste
15 minutter.
Pris 1875,- kr. inkl. moms.
Max 8 hunde. Træning markeret med * er indendørstræning.

Fredage:
Adfærdskonsultationer og enetimer – tidspunkter aftales individuelt.

Spor:
Hold 480 Spordag med slæb
Instruktør: Helle Huber Stenberg
September: Onsdag d. 18/9 2019 kl. 17 – 19

Alle hunde har en medfødt evne til at gå spor, hvilket gør sportræning til virkelig brugbar og interessant aktivering for
alle familiehunde – også selskabshundene!
At gå slæb går ud på at vi slæber rådyrben gennem landskabet og derefter lærer hunden at følge sporet hen til
rådyrbenet. Vi mødes og udfordrer hundene med forskellige slæb på mark, i eng og i skoven. Hvor og hvordan veksler
lidt fra gang til gang, men hovedtemaer er slæb med forskellige liggetider med udfordringer som knæk, buer,
distraktioner eller forskellige underlag.
Disciplinen henvender sig til de raske og rørige familiehunde og ejere, der nyder at være i Djurslands smukkeste natur
i al slags vejr. Vi går 2 – 3 km pr. gang i forskelligt terræn og hundene skal være i bilen mens vi lægger sporene.
Holdet er for både begyndere og øvede.
Pris 300,- kr. pr. hundesnude
Plads til max 5 hunde.

Temadage:
•

Pelspleje og klip
- d. 14/10 2019 kl. 18 – 20.30

•

Noseworkintroduktion
- 28/8 2019 kl. 17 – 21

•

Kranio Sakral Terapi til hunde, ved Karina Kaiser fra Kaiser dyreterapi
- 2/9 2019 kl. 19.30 – 21.30

