Foreløbig Holdplan Forår & sommer 2020
- der tages forbehold for ændringer

Opdateret d. 24/3 2020 – YDERLIGERE UDSKUDT OPSTART PGA.
CORONAVIRUS
Mandage:
Hold 500 Begynderhold
Instruktør: Helle Huber Stenberg
April

20/4 2020 kl. 17 - 18
27/4 2020 kl. 17 - 18

Maj
4/5 2020 kl. 17 - 18
11/5 2020 kl. 17 - 18
18/5 2020 kl. 17 - 18
25/5 2020 Ingen træning

Juni
1/6 2020 Ingen træning
8/6 2020 kl. 17 - 18
15/6 2020 Ingen træning
22/6 2020 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. Vi træner indendørs i hal opvarmet til ca. 12 grader, hvis
vejret er dårligt.
Pris 1050,- kr. inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere.

Hold 502 Fortsætterhold ALT OPTAGET
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Marts

April
6/4 2020 Ingen træning
13/4 2020 Ingen træning

Maj
4/5 2020 kl. 18.10 – 19.10
11/5 2020 kl. 18.10 – 19.10
18/5 2020 kl. 18.10 – 19.10
25/5 2020 Ingen træning

Juni
1/6 2020 Ingen træning
8/6 2020 kl. 18.10 – 19.10
15/6 2020 Ingen træning
22/6 2020 kl. 18.10 – 19.10

20/4 2020 kl. 18.10 – 19.10
16/3 OPSTART UDSKUDT
23/3 OPSTART UDSKUDT
27/4 2020 kl. 18.10 – 19.10
30/3 OPSTART UDSKUDT
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 hunde på holdet. Vi træner indendørs i hal opvarmet til ca. 12 grader,
hvis vejret er dårligt.
Pris 1250,- kr. Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere.

Tirsdage:
Hold 495 Hvalpehold ALT OPTAGET
- For alle helt nye hvalpe
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Februar

18/2 2020 kl. 17-18.30
25/2 2020 kl. 17-18.30

Marts
3/3 2020 kl. 17-18.30
10/3 2020 Ingen træning
17/3 2020 kl. 17-18.30
24/3 2020 kl. 17-18.30
31/3 2020 kl. 17-18.30

Begynderhvalpe 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, ligesom vi hver gang har lidt 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. Vi træner indendørs i hal opvarmet til ca. 12
grader.
Pris 1350,- kr. Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

Næste opstart med Hvalpe:
(Alternativt Begynderhold 500, ovenfor)
Hold 503 Hvalpehold
- For alle helt nye hvalpe
Instruktør: Helle Huber Stenberg
April
Maj
Juni
5/5 2020 kl. 17-18.30
2/6 2020 kl. 17-18.30
12/5 2020 kl. 17-18.30
9/6 2020 kl. 17-18.30
19/5 2020 kl. 17-18.30
16/6 2020 kl. 17-18.30
21/4 2020 kl. 17-18.30
26/5 2020 Ingen træning
28/4 2020 kl. 17-18.30
Hvalpe mellem 8 og ca. 24 uger.
Vi arbejder på de helt grundlæggende og aller vigtigste færdigheder - socialisering og miljøtræning. Desuden
arbejder vi med enkelte samarbejdsøvelser og træner indkald, ligesom vi hver gang har lidt 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. Vi træner indendørs i hal opvarmet til ca. 12
grader, hvis vejret er for dårligt. Holdet kan følges flere gange, hvis hvalpen har brug for det.
Pris 1775,- kr. Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

- tirsdage fortsat
Hold 504 Unghunde
- fortsætterforløb for alle unghunde som har været på hvalpehold
Instruktør: Helle Huber Stenberg
April
Maj
Juni
5/5 2020 kl. 18.40 – 19.40
2/6 2020 kl. 18.40 – 19.40
12/5 2020 kl. 18.40 – 19.40
9/6 2020 kl. 18.40 – 19.40
19/5 2020 kl. 18.40 – 19.40
16/6 2020 kl. 18.40 – 19.40
21/4 2020 kl. 18.40 – 19.40
26/5 2020 Ingen træning
28/4 2020 kl. 18.40 – 19.40
For alle unghunde der er mellem 6 mdr. og 18 mdr. Holdet er et fortsætterforløb for dem som har fulgt hvalpehold.
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 prioriteres højt på dette hold – ca.
50 % af tiden bruges på leg, der foregår i udendørsindhegningerne.
Vi træner indendørs i hal opvarmet til ca. 12 grader, hvis vejret er for dårligt.
Pris 1000,- kr. Inkl. moms pr. hundesnude.
Max 8 deltagere

Onsdage:
Hold 505 Nosework Fundament
- For alle nye noseworkere der har været på Noseworkintro
Instruktør Helle Huber Stenberg
Marts
April
Maj
Juni
1/4 2020 OPSTART UDSKUDT
6/5 2020 Ingen træning
3/6 2020 kl. 17 - 18.30
6/4 2020 Ingen træning
13/5 2020 kl. 17 – 18.30
10/6 2020 kl. 17 - 18.30
15/4 2020 kl. 17 – 18.30
20/5 2020 kl. 17 – 18.30
18/3 OPSTART UDSKUDT
22/4 2020 Ingen træning
27/5 2020 Ingen træning
25/3 2020 Ingen træning
29/4 2020 kl. 17 – 18.30
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. Da vi er inde i
vinterhalvåret, fokuserer vi på 2 mulige officielle discipliner ”Indendørssøg” og ”beholdersøg”.
Hundene er fortsat på skiftevis & alle er aktive tilskuere, når ens hund pauser i bilen. Vi er indendørs på dage med
dårligt vejr, med de begrænsninger/fordele som det giver.
Min. 5 hunde – ved færre tilmeldte afkortes tiden.
Pris: 1500,- kr. pr. hundesnude

Hold 506 Nosework 1 ALT OPTAGET
Instruktør Helle Huber Stenberg
Marts

April
Maj
Juni
1/4 2020 OPSTART UDSKUDT
6/5 2020 Ingen træning
3/6 2020 kl. 18.30-20
6/4 2020 Ingen træning
13/5 2020 kl. 18.30-20
10/6 2020 kl. 18.30-20
15/4 2020 kl. 18.30-20
20/5 2020 kl. 18.30-20
18/3 OPSTART UDSKUDT
22/4 2020 Ingen træning
27/5 2020 Ingen træning
25/3 2020 Ingen træning
29/4 2020 kl. 18.30-20
Hyggelig fællestræning for alle som tidligere har været med på Nosework Fundament. Hundene går på ren duft, eller
er på vej dertil 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 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. 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!
Vi er indendørs på dage med dårligt vejr, med de begrænsninger/fordele som det giver.
Min. 5 hunde – ved færre tilmeldte afkortes tiden
Pris pr. hundesnude 1500,- kr. inkl. moms.

Torsdage:
Hold 493A Soft Agility Fortsættere, forlængelse
- for alle hunde der har gået på Soft Agility holdet i vinter
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Februar

20/2 2020 kl. 19.30 - 21
27/2 2020 Ingen træning

Marts
5/3 2020 kl. 19.30 - 21
12/3 2020 kl. 19.30 - 21
19/3 2020 kl. 19.30 - 21
26/3 2020 kl. 19.30 - 21

Dette hold er åbent for hunde der har deltaget i vintertræning på hold 493 Soft Agility.
Vi træner indendørs i hallen, der opvarmes til ca. 12 grader.
Pris 950,- kr. inkl. moms.
Min. 4 - max 5 fortsætterhunde.
Hold 507 Soft Agility Begyndere ALT OPTAGET
- for alle raske hunde der har gået på grundforløb hos Hundens Verden.
Instruktør: Helle Huber Stenberg
April
Maj
Juni
2/4 2020 OPSTART UDSKUDT
7/5 2020 kl. 17.30-19
4/6 2020 kl. 17.30-19
9/4 2020 Ingen træning
14/5 2020 kl. 17.30-19
11/6 2020 kl. 17.30-19
16/4 2020 kl. 17.30-19
20/5 2020 Ingen træning
18/6 2020 kl. 17.30-19
23/4 2020 Ingen træning
28/5 2020 Ingen træning
30/4 2020 kl. 17.30-19
Kropskontrol, balance og koordination er temaer når vi arbejder på det helt optimale samarbejde på
forhindringsbanen. Soft Agility gælder om at gennemføre en bane fejlfrit og om at ramme en forud fastsat idealtid,
som passer til et roligt tempo! Alle hunde kan være med til denne sport, unge & gamle, store & små – så længe de er
raske og er motiverede på lækre godbidder. På dette hold gives en fælles introduktion til de forskellige forhindringer
som hundene hjælpes til, stille og roligt, at mestre. Der guides rigtig meget i starten og sværhedsgraden er tilpas lav,
til at alle hunde får god selvtillid. Hundene har snor på i begyndelsen af sæsonen og der kan derfor godt være flere
hunde på banen ad gangen. Når hunde og ”chauffører” er klar til det, laver vi banegennemløb med hundene på skift.
Her må forventes lidt ventetid mellem hundene, hvor de ventende hunde får en pause i bilen eller kan lege.
Dette hold er åbent for hunde der er ok med at træne forhindringsbane tæt på andre hunde.
Vi træner indendørs i hallen, der opvarmes til ca. 12 grader, hvis vejret er for dårligt.
Pris 1875,- kr. inkl. moms.
Max 6 hunde.

Hold 508 Soft agility Fortsættere
- for alle raske hunde der har gået på begynder Soft Agilityhold hos Hundens Verden.
Instruktør: Helle Huber Stenberg
April
Maj
Juni
2/4 2020 OPSTART UDSKUDT
7/5 2020 kl. 19-20.30
4/6 2020 kl. 19 – 20.30
9/4 2020 Ingen træning
14/5 2020 kl. 19 – 20.30
11/6 2020 kl. 19 – 20.30
16/4 2020 kl. 19 – 20.30
20/5 2020 Ingen træning
18/6 2020 kl. 19 – 20.30
23/4 2020 Ingen træning
28/5 2020 Ingen træning
30/4 2020 kl. 19 – 20.30
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 sæsonens 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. Alle er
velkomne til at se hinandens banegennemløb, hvis man kan sidde roligt med sin hund bag barrieren. OBS. Din hund
får ca. 4 banegennemløb pr. træningsgang – hvert banegennemløb inkl. feedback tager ca. 5 min. Vi slutter af med
sammen at tage bane ned de sidste 15 minutter.
Dette hold er åbent for hunde der er ok med at træne forhindringsbane tæt på andre hunde.
Vi træner indendørs i hallen, der opvarmes til ca. 12 grader.
Pris 1875,- kr. inkl. moms.
Max 6 fortsætterhunde.

Fredage:
Adfærdskonsultationer og enetimer – tidspunkter aftales individuelt.

Weekends & særarrangementer:

Hold 497 Spordage ALT OPTAGET
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Lørdag d. 4/1 2020 kl. 10 – ca. 12
Lørdag d. 29/2 2020 kl. 10 – ca. 12
Lørdag d. 28/3 2020 kl. 10 – ca. 12
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. Alle lægger spor i skov og på mark, som hundene derefter
skal eftersøge – 1 spor ad gangen.
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 – 4 km i forskelligt terræn og hundene skal være i bilen mens vi lægger sporene.
Du kan købe friske rådyrben på dagen 2 stk. for 50,- kr. men disse skal bestilles ved tilmelding.
Pris 1200,- kr. pr. hundesnude
Plads til max 5 hunde.

Hold 509 Spordage
- For alle hunde som har været på” introduktion til spor”
Instruktør: Helle Huber Stenberg
søndag d. 19/4 2020 kl. 10 – ca. 12
lørdag d. 2/5 2020 kl. 10 - ca.1
tirsdag d. 30/6 2020 kl. 17 – ca. 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. Alle lægger spor i skov og på mark, som hundene derefter
skal eftersøge – 1 spor ad gangen.
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 – 4 km i forskelligt terræn og hundene skal være i bilen mens vi lægger sporene.
Du kan købe friske rådyrben på dagen 2 stk. for 50,- kr. disse skal bestilles, senest dagen før træning.
Pris 900,- kr. pr. hundesnude
Plads til max 5 hunde.

N Y T Hold 510 Jagttræningsdage
- For alle familiehunde der bruges til jagt & som har været på grundforløb
Instruktør: Helle Huber Stenberg
Søndag d. 29/3 OPSTART UDSKUDT
Onsdag d. 6/5 2020 kl. 17 - ca.19
Søndag d. 19/4 kl. 12.30 – 14.30
Onsdag d. 1/7 kl. 18-20
For alle jagthunderacer der benyttes til jagt i DK. Vi har fokus på følgende discipliner: Apportering, dirigering, brug af
fløjte og feltsøg, tilrettelagt med trinvis indlæring og med øje for jægerforbundets apporteringsprøver. Hunde på alle
niveauer kan deltage og hundeførerne sættes ofte sammen i teams, så man kan hjælpe hinanden med at kaste eller
gemme dummies. Vi bruger kun positive træningsteknikker og hensynet til hundenes glæde og motivation for
arbejdet kommer altid i første række! Der er kort fællesbriefing med arealfordeling og teori om dagens opgaver,
hvorefter de sammensatte teams parkerer ved deres område. Feedback og hjælp gives efter behov, når instruktøren
”kigger forbi” de forskellige makkerpar. På dette hold holder vi hver gang fællessamling til sidst, med opsamling og
spørgsmål.
Pris 1000,- kr. pr hundesnude
Max 8 deltagere.

Nosework temadage
- se mere på hjemmesiden HER
Noseworkintroduktion
- for alle nye Noseworkere
Dato: Mandag d. 15/6 2020 kl. 17 - ca. 21.
Pris: 600,- kr. pr hundesnude
Hvem kan være med: Hunde og ejere som ikke har trænet Nosework før, og som træner med
positive træningsteknikker.

Køretøjssøg, fokus på antal og miljøtræning
Dato: 22/4 2020 kl. 17-20
Pris: 400,- kr. pr. hundesnude
Hvem kan være med: Letøvede & øvede hunde
Miljøpåvirkning – fx skrå flader, smalle passager, ”Spøgelser” eller problemløsning
Dato: 24/6 2020 kl. 18 - 21
Pris: 400,- kr. pr. hundesnude
Hvem kan være med: Letøvede & øvede hunde

Beholdersøg tema, med forskellige typer, antal og formationer
Dato: d. 12/8 2020 kl. 18 - 21,
Pris: 400,- kr. pr. hundesnude
Hvem kan være med: Letøvede & øvede hunde

