
 

Workshops 2018 
 

5 forskellige workshops – for hund og fører 
 

Har du lyst til at lære noget nyt? Prøve noget du ikke har prøvet før? Være 

sammen med andre hundetossede mennesker? Så er workshops 2018 noget 
for dig. 
 

I fem workshops vil der blive sat fokus på forskellige emner relateret til 

hundens fysik og indlæring. Man har mulighed for at deltage i en eller to 
workshops pr. dag, da der er både er workshops om formiddagen og om 

eftermiddagen. 
 

Desuden vil der være mulighed for at opsætte en lille ”bod” og købe, sælge 
eller bytte hunderelaterede ting, hvis man skulle have noget, man gerne vil af 

med. 
 

Workshops d. 20/10 
 

1. Hundefitness  

2. Slalom 1. del  

3. Få sikre felter  

Samt bagagerumsmarked 

 

Workshops d. 27/10 
 

4. Klik et trick  

5. Gør-det-selv  

6. Slalom 2. del 

 

 

Du kan læse mere om de enkelte workshops på de næste sider. 
 

 

Praktisk info 
 

Hvor og hvornår: 

På træningspladsen, Viborgvej 77, Skægkær 

Lørdag d. 20. oktober og d. 27. oktober 2018 kl. 10.00-15.00 

(Se tidspunkt for de enkelte workshops på de næste sider) 

 

Pris:  

50 kr. pr. workshop pr. hund 

Pris pr. bod: gratis 

 

Tilmelding – workshops og boder: 

Workshopsene er for medlemmer af DAF Silkeborg. 

Tilmeld til Inger Drengsgaard via ingerld@hotmail.com eller sms til 27518171 

Betaling sker til 7170 - 1177660 eller i kontanter på dagen. 

Tilmelding sker via først-til-mølle-princippet senest d. 14. oktober.  



 

 

 
Workshop 1  

 

 Hundefitness v. Susanne Thuesen 
 

Hundefitness er træning med fokus på opbygning og vedligeholdelse af 

hundenes muskler – enten for at forebygge skader eller genoptræne hunden 

efter en skade. Vha. forskellige øvelser på bl.a. bolde, puder, vippebræt mm. 

opnår hundene øget muskelstyrke, bevægelighed og smidighed, samt bedre 

balance og større selvtillid. 

 

D. 20/10 Kl. 10.00-12.00 

Deltagere: hunde i alle aldre 

Max. 6 deltagere med hund 

 

 

 

 

 

 
Workshop 2 
  

 Slalom v. Maiken Dreier 
 

Kan du og din hund ikke helt slalom? Måske forstår hunden slet ikke slalom, 

er langsom eller laver ofte fejl, springer over porte eller går forkert indgang? 

Nu har du chancen for at komme godt i gang / et godt stykke videre med 

indlæringen af slalom. Der er plads til både begyndere og mere øvede. 

 

D. 20/10 Kl. 10.00-12.00 

Deltagere: hunde, der går på et agilityhold 

Max. 6 deltagere med hund 

Workshoppen løber over 2 lørdage 

Anden gang er lørdag d. 27/10 

 

 

  



 
 

 
Workshop 3 
  

 Få sikre felter v. Anne Klitgaard & Jesper Jensen 
 

Har du problemer med at din hund ikke altid rammer felterne på balancebom-

men? Måske springer den hen over feltet, når den har fart på? Og drømmer 

du om at have en hund, der altid rammer felterne? På denne workshop lærer 

du hvordan man indlærer et stå-felt på balancebommen og kommer videre 

med træningen af sikre felter. 

 

D. 20/10 Kl. 13.00-15.00 

Deltagere: hunde, der går på et agilityhold 

Max. 6 deltagere med hund 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Workshop 4 
 

 Klik et trick v. Janni Laj Bjerreskov 
 

Synes du det er sjovt at lære din hund nye tricks? Men mangler du somme tider 
ideer til hvad du skal lave med din hund? Kom og få ideer til sjove tricks – der vil 

både være lette og svære øvelser. Træn f.eks. din hund til at rydde op, finde en 
ledig stol, lyne en lyslås op, trække dine sokker af, rydde op, ringe med en 

klokke, åbne skabe og skuffer eller tænde og slukke lyset. Husk at medbringe 

rigeligt med godbidder og gerne også en klikker.  
 

D. 27/10 Kl. 10.00-13.00 

Deltagere: hunde i alle aldre 

Max. 6 deltagere med hund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 5 
 

 Gør-det-selv v. Camilla Guldhammer m.fl. 
 

Mangler du en platform, et aktiveringslegetøj, et nose work board eller vil du 

gerne lære at flette et bidereb eller en hundesnor? Måske har du en god ide, men 
er aldrig kommet i gang? Måske mangler du ideer, viden eller mod til at kaste dig 

ud i projektet? Så kom og byg, lim, flet – kort sagt vær kreativ. Du er 
velkommen til at medbringe dine egne materialer, ellers vil der være et mindre 

udvalg til rådighed. Materialer afregnes efter forbrug. 
 

D. 27/10 Kl. 10.00-15.00* 

Deltagere: alle er velkommen 

Workshoppen er uden hund 

*Man kan gå fra og til workshoppen i det afsatte tidsrum 

 

 


