
GRUPPTRÄNING NKL-ÖKL 

LÖRDAGAR kl 10-15 

HÄSSLEHOLMSOMRÅDET 

 

GRUPP NKL-ÖKL 2 Fortsättningskurs 

Här tar vi träningen ett steg längre. Nu när momenten sitter utvecklar vi följsamheten och 
samarbetet ännu mer. Nu är det dags att börja med störningar. VI ska lära oss att läsa 
vind och terräng. Och vi ska lära oss att läsa hund! Vad kommer min hund att göra i en 
given situation? Vad har jag för plan? Hr ska vi gemensamt lösa uppgiften på snyggaste 
och snabbaste sätt.  

Datum: 9/4, 30/4, 21/5, 28/5, 11/6 

Extra träning för de som missat något tillfälle 18/6 

Pris: 4 000 kr 

Plats: 

Meddelas vid anmälan 

 

Program: 

9/4 Tempen igen 
Var står vi? Störningar, blinda, tecken, enkel dirigering, sök 

 

30/4 Störningar, störningar och ännu fler störningar 
Hur bevarar jag fokus? Hur hjälper jag min hund att koncentrera sig och 
fokusera på arbetsuppgiften trots att det händer eller har hänt andra saker i 
fält 

 

21/5 I blindo… 
Nu börjar vi skicka blinda linjer. Vi fokuserar på att få hunden att gå rakt och 
med högt tempo tills den hittar något eller får ett annat kommando. Vi jobbar 
med linjer och närsök och lär hunden att ligga kvar i ett område efter en 
blind linje 

 

28/5 Den som söker ska hitta 
Vi tränar fritt sök. Hur får jag hunden att lägga upp ett bra sökmönster? Hur 
riktar/skickar jag in hunden i söket? Kan jag hjälpa hunden? Om så, hur? 
Fokus på att inte byta och att inte söka med vilt i munnen 



11/6 Grand finale 2 
Nu sätter vi ihop allt vi har lärt oss på denna kurs och njuter av resultatet av 
vårt hårda arbete. Vi fokuserar på vilka framsteg vi har gjort och gör en plan 
för finslipning av de detaljer som behöver lite mer puts.  
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