
Instruktører: 
Reg. Schweisshundefører og dommer Kim Lindgren.  
DJ Jagthundeinstruktør Inge Merete Frisenberg.

Dato:    
Lørdag den 25. marts 2023.

Tidsrum: 
Kl. 12:00 - 15:30.

Sted:  
Størlingevej 42, 4733 Tappernøje. 
Følg skiltene Retrievertræning.dk.

Pris:
Kr. 550,- pr. person.  

Antal deltagere:  
Max. 20 personer.

Forplejning: 
Der serveres kaffe/the og kage.

Sportræning - for den øvede sporhund     

 TEMADAG

PROGRAM 
 

Denne tema-dag er uden hund og foregår primært 
indendørs (det er muligt vi skal lidt udenfor). 
• Hvordan vurderer jeg som dommer (Kim Lingren) 

hund og førers præstation, når de udreder et 
400m/3t, 400m/20t eller sværere schweissspor? 
Hvad lægger jeg mærke til hos hundeføreren?  
Hvad kigger jeg efter hos hunden? Hvordan vurde-
rer jeg ekvipagens kvaliteter?

• Hvordan sætter du tempoet ned på hunden, hvis den 
har fart på, når den udreder sporet?

• Hvordan træner jeg knækkene, så hunden ikke går 
ud over knækket hver gang? 

• Hvordan trænes wiedergange, så hunden lærer, at 
når færten forsvinder er der kun én vej frem - og  
det er tilbage? 

• Dråbeudlægning eller klovspor? Udlægning af 
schweiss på sporet eller ej? Træning i markeringer 
på sporet? 
 

• Hvad er sporlydighed, og er den vigtig? Hvordan 
træner du hunden i at ignorerer enhver aflednings-
fært?

• Derudover gennemgås konflikter på sporet, vig-
tigheden af en god opstart, mad eller ikke mad på 
sporet, stjerner, rundgange, terrænskifte, P-spor, 
grøfter, længde på sporet, modultræning eller ej, 
og meget mere.  
 

Tilmelding eller spørgsmål på:
Mobil 31 21 15 21 eller mail raavildt@gmail.com 

Målgruppe
Har du en hund på niveau med en bestået 400m/3t eller 
400m/20t, og vil du lære hvordan du videreudvikler 
din hunds og dine evner, til at kunne udrede betydelige 
sværere sporforløb, er dette tema-dagen hvor du kan få 
en masse gode råd og tips til din videre sportræning. 
 

Hvis du har en drøm om at dygtiggøre dig og din hund, 
så I sammen står godt rustet til en evt. kvalifikationstest  
i.f.m. optagelsesprøven til det danske Schweissregister, 
er dette også tema-dagen, hvor du kan få en masse gode 
råd og tips til din videre sportræning.

Forskellen på en god sporhund og den reg. Schweiss-
hund er som nat og dag, hvilket du også vil blive 
bekendt med på denne tema-dag.

Denne tema-dag er ren teori og derfor uden hunde, men 
hvis man ønsker det, kan man på Retrievertræning.dk  
bestille enetimer i sportræning af Kim Lindgren. 
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