
 

Workshops 2016 
 

4 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 2016 noget 
for dig. 
 
I fire 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 på dagen, da der er to workshops om formiddagen og to 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 
 

1. Hundefitness v. Dorthe Stück og Susanne Thuesen 
2. Springteknik v. Henriette Skrøder 
3. Løbefelter på balancebommen v. Daniel Eichler 
4. Spor v. Charlotte Lyrskov 
 

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

Praktisk info 
 

Hvor og hvornår: 

På træningspladsen, Viborgvej 77, Skægkær 
Søndag d. 9. oktober 2016 kl. 10.00-15.00 
(Se tidspunkt for de enkelte workshops på de næste sider) 
 
Pris:  
40 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. 1. oktober. 



 

 
 
Workshop 1  

 

 Hundefitness v. Dorthe Stück og 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. 

 

Kl. 10.00-11.30 

Deltagere: hunde i alle aldre 
Max. 10 deltagere med hund 
 
 
 
 
 

 
Workshop 2 
  

 Springteknik v. Henriette Skrøder 
 

I agility skal hunden springe over både højde- og længdespring fra forskel-
lige vinkler. Det kræver en god springteknik. Men ikke alle hunde er lige gode 
til at springe – nogle sætter af for tidligt eller for sent, nedriver eller tripper 
før springene. På denne workshop får du redskaber til at lære din hund at 
springe bedre, at opbygge muskler samt bedømme afstand og højde på 
springene. 
 

Kl. 10.30-12.00 

Deltagere: hunde, der går på et agilityhold 
Max. 8 deltagere med hund 
 
 

  



 
 

 
Workshop 3 
  

 Løbefelter på balancebommen v. Daniel Eichler 
 

For at passere balancebommen korrekt, skal hunde betræde kontaktfelterne. 
Det kan gøres på flere måder, men den hurtigste er vha. løbefelter.  
På denne workshop får du en introduktion til hvordan man indlærer løbefel-
ter ved hjælp af targets og masser af belønninger (jackpotninger). 
 

Kl. 12.30-14.30 

Deltagere: hunde i alle aldre 
Max. 8 deltagere med hund 
 
 
 
 
 

 
 
Workshop 4 
  

 Spor v. Charlotte Lyrskov 
 

Har du lyst til at prøve at gå spor med din hund? Hunde har en usædvanlig 
god lugtesans og kan lære at følge både fodspor, blodspor og andre dyre-
spor. Hver hund vil få to små spor à ca. 100 meter. I Kommer også selv til at 
hjælpe med at lægge sporene. Husk en sele til din hund og fodtøj, der er 
egnet til markvandring. 
 

Kl. 12.30-14.30 

Deltagere: hunde i alle aldre 
Max. 8 deltagere med hund 
 
 
 
 
 
 
 
 


