Træningsdag i Kulsø.
Lørdag d. 7. april stod vi tidligt op for at køre fra Daugård (nord for Vejle) til Kulsø
lejren, hvor vi havde tilmeldt os træningsdag sammen med 10-12 andre flatcoats.
Jesper Hvidt Mortensen havde arrangeret og sammen med Christian Skjærn og Lars
Pedersen havde han planlagt en ”tur” rundt i området.
Vi mødtes kl. 9, en kølig men dejlig forårsmorgen med sol og ikke mindst tørvejr!
Jesper gav en kort intro til dagens program, samt hans tanker bag træning og,
hvordan han bygger øvelserne op.
Jesper deler øvelserne op i mindre moduler, som hunden så trænes i og gradvis
laves modulerne sværere, for til sidst at kombineres til færdig øvelse.
Vi skulle lægge ud med dirigering om formiddagen og markeringer om
eftermiddagen. Inden vi gik ud i området ”opfordrede” Jesper os til at gå, hvor han
gik, da han af erfaring vidste, man kunne synke i til livet!
Vi blev inddelt i 3 grupper. En gruppe med hvalpe/unghunde som Christian Skjærn
tog sig af. Og resten blev delt i begynder og øvede, som Jesper og Lars på skift
trænede. Vi var i begynder-gruppen.
Første øvelse var tilbagesending. Sammen med hunden gik vi ud af en lige vej, lagde
en dummy, som hunden blev sendt tilbage til. Gradvis kan man så øge
sværhedsgraden ved f.eks. at vælge et sværere areal, hunden skal forcere en grøft,
hunden ser dummien blive lagt, men er ikke selv med ude, øge afstanden og endelig
lægge dummien uden at hunden ser det, men på et kendt punkt, hvor hunden har

været mange gange før. Vigtigt at arbejde med hunden i lige linier, så den lærer at
løbe lige ud og hjem, og tro på, at bare den fortsætter med at løbe lige ud, så finder
den belønningen = dummien.
Efter samme princip med gradvist at øge sværhedsgraden, lavede vi højre/venstre
dirigering.
Det var en meget fin systematisk opbygning af øvelserne frem mod slutmålet, som
Jesper fremlagde. Og vi fik masser af inspiration til træningen derhjemme.
Efter frokost (Jesper’s hjemmelavede(!)) sandwich – flere spurgte om han evt
modtog bestillinger.. skulle vi i gang med markeringer.
Samme princip med opbygning af øvelsen. Starte ”let” og så gradvist øge
sværhedsgraden. Vi vendte tilbage til nogle af de steder, vi havde været om
formiddagen, så det for hundene var et lidt kendt areal.

Noget, af det Jesper pointerede, var at det var vigtigt, at man havde planlagt sin
træning godt, inden man gik i gang. Gå gradvist frem, så hunden oplever succes. Har
man holdt en pause i sin træning, så gå lidt tilbage i forhold til, hvor man stoppede
sidst.
Alt i alt en rigtig god dag i godt selskab.
Anne Daugaard og John Stenhøj

