
 
 
 
 
 
 
DKK kreds 6 Odder starter følgende hold op hen over efteråret ; 

 

2158 Familiehundetræning Odder DKK kreds 6 Odder 10.09.2019 19.11.2019 
 

Dette hold er for dig som gerne vil have det sjovt med din hund, samtidigt med at I lærer nye ting og 
udvikler jer sammen. Holdet er for familiehunden, den kommende brugshundestjerne, selskabshunden og 
sofahunden. På holdet vil I stifte bekendtskab med forskellige former for træning og hundesport; såsom 
almindelig lydighedstræning, miljøtræning, lidt tricks, næsearbejde, opstart af apportering og intro til rally. I 
vil derudover selv have mulighed for at have en indflydelse på, hvad vi træner. Mange af de ting som I 
kommer til at stifte bekendtskab med, vil være noget I kan arbejde videre med derhjemme og bruge i jeres 
hverdag eller til fremtidigt hundearbejde.  

Træningstid; 18.45-19.45 

2157 Nose work fortsætter 1 Odder DKK kreds 6 Odder 05.09.2019 26.09.2019 
 

Nose Work er DKKs nye trænings- og konkurrencedisciplin. Sporten stammer oprindeligt fra USA og har 
udviklet sig til en kæmpe succes. Nose Work er betegnelsen for en ny hundesport, hvor man træner hunden 
til at finde forskellige dufte i forskellige miljøer. Udover at være en konkurrencesport er det en sjov og 
udfordrende næseaktivitet for alle hunde, uanset race, alder og erfaring, fx pensionerede 
konkurrencehunde, hunde med lav selvtillid og hunde, der ikke har trænet før. 

Træningstid; 18-19.30 

 

2161 Hvalpemotivation Odder DKK kreds 6 Odder 10.09.2019 19.11.2019 
 

Hvis du er den glade ejer af en hundehvalp på mellem 8 uger og 6 mdr., så er dette holdet for jer.  

 

Den praktiske træning vil bl.a. bestå af følgende elementer:  

Miljøtræning såsom lyde, trafik, m.m. i bymæssig bebyggelse og i naturen.  

Indkald og håndteringsøvelser så hvalpen lærer at komme, at sidde og at ligge roligt.  

Samarbejds- og kontaktøvelser så ejeren får ideer til daglig træning som ansvarlig hundeejer. 

Gå i line så hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.  

 

Ud over det arbejder vi også med socialisering, hvor hvalpen møder andre forskellige mennesker og hunde. 
Dette er vigtigt for hvalpen i netop denne periode af dens liv, idet den her er meget modtagelig for nye 
indtryk.  



Træningstid; 18.45-19.45 

 

 

 

 

2159 Kørekort til hund Odder DKK kreds 6 Odder 15.10.2019 03.12.2019 
 

Hvad er KTH ? kørekort til hund. Miljøtræning forskellige ekskursioner til bl.a. by, skov og evt. 
virksomheder. Dagligdags forstyrrelser . Hunden lærer at forholde sig roligt i forskellige dagligdags 
situationer, hvor den uden tilvænning ville være blevet forskrækket. Socialt samvær . Fornuftig omgang 
med fremmede hunde og mennesker. Indkald og håndterings øvelser  ejeren får ideer til daglig træning. Gå 
i line . Hunden lærer at følge sin ejer i løs line, også når den møder hunde og mennesker. Søgeudvikling . 
Hundens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde. Øvelser i 
samarbejde .  her gives forslag til en masse sjove "hunde-tricks," som giver hunden sund aktivering i 
dagligdagen. Et sjovt alternativ til almindelige lydighedsøvelser. Teoriundervisning ,der sikrer nødvendigt 
kendskab til egen hund, hundeloven m.v. 

 

Træningstid ; 17.30—18.30 

 

2164 Nosework begynder Odder DKK kreds 6 Odder 05.09.2019 26.09.2019 
 

Nose Work er DKKs nye trænings- og konkurrencedisciplin. Sporten stammer oprindeligt fra USA og har 
udviklet sig til en kæmpe succes. Nose Work er betegnelsen for en ny hundesport, hvor man træner hunden 
til at finde forskellige dufte i forskellige miljøer. Udover at være en konkurrencesport er det en sjov og 
udfordrende næseaktivitet for alle hunde, uanset race, alder og erfaring, fx pensionerede 
konkurrencehunde, hunde med lav selvtillid og hunde, der ikke har trænet før. 

Træningstid; 18-19.30 

 

Tilmelding via DKK hundeweb; https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=151 
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