Foreløbig Holdplan sensommer 2022
Opdateret 19/8 2022 - der tages forbehold for ændringer
Bemærk: Alle hold og arr. er åbne for de kursister som allerede ER tilmeldt træning eller som tidligere har
gået til træning hos Hundens Verden

Mandage: Fortsættere
Hold 601 Fortsætterhold
(Dette hold er et videre forløb for dem som har gået på Fortsætterhold 591)
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
September
5/9 2022 kl. 18-19
8/ 8 2022 kl. 18-19
12/9 2022 kl. 18-19
15/8 2022 kl. 18-19
19/9 2022 kl. 18-19
22/8 2022 kl. 18-19
26/9 2022 kl. 18-19
29/8 2022 kl. 18-19
Hold for alle fortsætterhunde som har været på grundforløb hos Hundens Verden, og kan være løs i nærheden af
andre hunde. 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. Vi skifter mellem at træne på platforme og at lave feltarbejde med fx Feltsøg
eller skovtur. Teori om træningsteknik gives for det meste til alle i fællesskab og spørgsmål besvares i fællesforum.
Der er afsat tid til hundeleg i begyndelsen af timen, men 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. Hundeleg foregår i de udendørs indhegninger.
Hunde der ikke kan lege, luftes eller træner at være rolig i nærheden af de andre hunde der leger.
Pris 1200,- kr. Inkl. moms pr. hundesnude – Holdet oprettes ved min. 5 deltagere.

www.hundensverden.dk

Torsdage: Soft Agility
Hold 604 Soft Agility
(Holdet er åbent for hunde der allerede går til træning hos Hundens Verden)
Instruktør: Helle Huber Stenberg
August
September
4/8 2022 kl. 17-20.30
1/9 2022 kl. 17-20.30
11/8 2022 kl. 17-20.30
8/9 2022 Ingen træning
18/8 2022 kl. 17-20.30
15/9 2022 kl. 17-20.30
25/8 2022 kl. 17-20.30
22/9 2022 kl. 17-20.30
Træningstider:
Hold 1 Begynder kl. 17
(Alt optaget)

Hold 2 Letøvet kl. 18 – 19.
(1 ledig plads)

Hold 3 Øvet kl. 19.15 - ca.20.30
(1 ledig plads)

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. Hvilke forhindringer indgår og hvordan gennemfører man en Soft Agility
bane, er nogle af de temaer som vi ser på. Der gives en fælles introduktion til dagens bane som hundene hjælpes til,
stille og roligt, at mestre. Der guides rigtig meget i starten og sværhedsgraden tilpasses efter hundenes rutine, så alle
hunde får en god selvtillid. Hundene har snor på i begyndelsen, men målet er kontrol også uden snor. Der må
forventes lidt ventetid mellem hundene, hvorfor de ventende hunde får en pause i bilen eller kan lege. 3 gennemløb
pr. hund pr. træningsgang, er målsætningen. Måske når vi mere, men det kommer an på fremmødet.
Dette hold er åbent for hunde der er ok med at træne forhindringsbane tæt på andre hunde og som har
grundtræningen i orden.
Pris 1300,- kr. inkl. moms.
Max 5 hunde på hvert niveau. Holdene oprettes ved min. 4 deltagere pr. niveau.

www.hundensverden.dk

