Trænings Weekend i pinsen 2006
Hvert år afholder en flok internet-aktive hundeentusiaster (se evt. www.hundechat.dk) en
træningsweekend i pinsen. Jeg har tidligere læst om disse weekender, og synes det lød helt
utroligt spændende, og i år blev det altså aktuelt selv at deltage.
Jeg havde ellers haft en del overvejelser om, hvorvidt Curie med sine 4 måneder var for ung til
at deltage i et sådant arrangement, men nåede frem til, at det ville være god socialisering, at
hun kunne få alle de pauser, jeg måtte finde nødvendigt, og om ikke andet så ville JEG kunne
lære en masse af at se de andre træne.
Det specielle ved disse træningsweekender er, at der deltager hundefører fra stort set alle
træningsregi (DKK, DcH, PH, redningshunde, IPO, dogdancing og hunde der trænes som
hyrdehunde). Derudover er der stor forskel på deltagernes niveau og erfaring.
TW 2006 blev afholdt i Kirke Hvalsø, og du kan læse mere om de praktiske forhold på
træningsweekendens egen hjemmeside www.tw.hundechat.dk.
Nedenfor har jeg skrevet lidt om, hvordan jeg oplevede weekenden. Desværre fik jeg ikke
taget nogle billeder, så der er ikke rigtigt noget til at illustrere teksten.
Lørdag:
Ankomsten lørdag middag bød på både gensyn med tidligere bekendte og en masse nye
ansigter. En præsentationsrunde hjalp dog noget på det sidste. Efter frokost startede den
egentlige træning.
Lørdag eftermiddag var jeg på sporholdet med Peter Gensø fra DcH-Kalundborg (IPO) som
instruktør. Jeg var utrolig glad for denne mulighed for få lov til at træne spor med en
instruktør - noget jeg virkelig har manglet som urutineret hundefører, hvor al sportræning
skal ligge som hjemmetræning, da det ikke bruges på hvalpehold i den klub, hvor jeg træner.
Der var stor forskel på, hvilket niveau vi forskellige hunde og hundefører var på, og desuden
var der også forskellige ønsker til, hvordan hundene skulle gå sporet, alt efter hvilket regi man
normalt træner i. Disse forskelligheder var dog på ingen måde til gene, og faktisk var det
spændende for mig at lære lidt om, hvordan en PH-hund skal gå spor, samt se, hvordan de
øvede hunde gik længere spor.
Da Curie skal bruges til DcH er kravet, at hun skal gå et meget præcist spor. Peter havde
følgende måde at indlære det på:
Jeg skulle lægge tre meget korte spor til Curie. Det første og sidste på ca. 7 meter og det
midterste på ca. 15 meter. Jeg skulle ligge en godbid for hvert skridt som Curie tager, hvilket
svarer til, at der skal lægges en godbid ved hæl og en ved tå i hvert af mine fodspor.
Det første spor gik vi som vi plejer, og jeg syntes det gik ok. Peters mening var dog, at Curie

gik alt for stærkt og var alt for upræcis, hvilket bl.a. kom til udtryk i, at hun kun spiste ca. en
tredjedel af gufferne. Løsningen på dette var (i mit tilfælde - der var en anden, hund hvor det
slet ikke var aktuelt, fordi den reagerede meget kraftigt på berøring) at jeg skulle gå med
Curie mellem benene og mine hænder under hendes mave. Når hun tog et skridt og løftede
hovedet skulle jeg hæve hendes bagkrop lidt, hvorved hovedet igen kom ned - lige ned til den
næste guf, som i bogstaveligste forstand lå lige for fødderne af hende. Det var langt fra hele
tiden, at det var nødvendigt at løfte hende, og efterhånden som vi kom derudaf, blev der
længere imellem, men der er da stadig en del af øve på......
Selvom sporene ikke var så lange, så tappede de og ikke mindst de mange nye indtryk på
Curies energi, så hun fik et hvil i bilen, mens jeg fik slået teltet op, og indrettet det til os.
Lørdag aften var der en spadseretur, hvor vi var inddelt i grupper og undervejs skulle
gruppen (nogle gange med hjælp fra hundene) løse en række opgaver. Vi havde en hyggelig
tur, selvom nogle af os fik lidt længere arme, da hundene havde noget travlt med at komme
først rundt (-:
Overnatningen i teltet gik rimelig smertefrit. Curie sov godt - og længe. I det hele taget var hun
god til at opholde sig i teltet - også alene, selvom det da godt kunne blive til lidt gøen, når der
gik nogle forbi i nærheden, eller hvis det ikke passede hende, at jeg gik igen.

Søndag:
Søndag formiddag skulle jeg have lydighed med Marianne Jensen (www.gladehunde.dk) som
instruktør. Hele træningen var baseret på klikker, og vi startede derfor med noget teori
omkring dette.
Jeg har selv brugt klikkeren lidt på Curie, så det var ikke helt fremmed for os, men jeg har også
haft problemer med at få det til at fungere tilfredsstillende, så jeg var glad for denne
træningsmulighed.
Under den praktiske del gennemgik vi følgende:
• Introduktion til klikkeren (klik, godbid, klik, godbid osv.)
• Kontakt - også under gang
• Stå
• Apport

Det var alle øvelser, som jeg havde stor glæde af, men den største glæde var nok, at jeg fik
input til, hvordan jeg kommer videre med klikkertræningen generelt set. Jeg indså, at min
største problem er min manglende evne til at inddele øvelserne i delmomenter, og ikke
mindst at se, hvad det næste skridt skal være. Det giver da noget at arbejde med, men jeg har
også indset, at jeg bliver nød til at finde et sted, hvor jeg kan få hjælp til min klikkertræning.
Søndag efter frokost skulle jeg have rundering med Marianne Aakjær, DcH Helsingør. Her blev
der også arbejdet med forskellige typer af rundering (PH, DcH og nordisk) og på vidt
forskellige niveauer. Curie var godt brugt efter formiddagens intense træning, så det var ikke

så meget jeg fik ud af at træne hende. Dog fik jeg Mariannes vurdering af hende, som var, at
der ikke bør blive problemer med at få hende til at løbe ud til en fremmed person. Som jeg
også godt inden, så er hun en meget selvsikker tøs, der ikke er utryg ved nye situationer.
Selvom jeg ikke rigtigt kunne træne Curie, så lærte jeg til gengæld meget af at se de andre
træne. Særligt det løbearbejde, der blev trænet til nordisk rundering var virkelig imponerende
- holdt da op, hvor de hunde kan arbejde, og hvilken glæde!
Efter en lang dag, men en masse nye indtryk og spændende træning var jeg godt træt og
kunne efter en god aftensmad og lidt hygge kravle i posen til en god nats søvn.

Mandag:
Mandag var vi ikke i forvejen indplaceret på træningshold. I stedet havde vi søndag aften
besluttet, hvilke tre aktiviteter vi tilsammen ønskede at træne. Jeg havde valgt mig på
"byttedrift", og havde igen Peter som instruktør.
Det var et stort set ukendt emne for mig, og det var virkelig spændende at prøve at arbejde
med. Det handlede stort set om, at skabe en belønningsmulighed, som hunden virkelig vil
arbejde for.
Dette skulle jeg kort fortalt gøre ved, at skabe en situation, hvor Curie bare VILLE have mit
bideskind. Når hun var tilpas tændt, skulle det kastes lidt foran hende, hun skulle samle det
op, og komme hjem til mig, hvor vi trak lidt. Så skulle jeg bevæge mig baglæns, Curie følge
efter og vi skulle igen trække lidt. Dette blev gentaget 2-4 gange inden jeg skulle vende siden
til hende og med siden til hende trække skindet fra hende og gemme det væk. Curie syntes det
var FEDT og holdt da op en opmærksomhed jeg fik!
Som sagt var det spændende at arbejde med, men jeg tror jeg får svært ved at bygge videre på
det - primært fordi jeg mangler erfaring til at vide, hvordan jeg skal gøre det. Men hvem ved,
måske kommer det med tiden.....
Kort efter vi var færdige med træningen blev sluserne over os åbnet, og det væltede ned med
vand. Det forhindrede os nu ikke i at få ryddet op og sagt pænt farvel til hinanden, inden jeg
godt træt kunne kører hjem til Jesper og Elvis.
Tilbage er der vist kun at sige:
•
•
•

Tak til alle instruktørerne for engageret og kompetent undervisning
Tak til alle deltagere for en utrolig hyggelig weekend og ikke mindst
Tak til arrangørerne for det store arbejde de har lavet for at kunne gennemfører
sådan en weekend.

Vi ses forhåbentlig til næste år!

