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Weekenden den 21. – 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, 

arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.  

 

I år har BHR valgt temaet ”Træningsweekend for alle”, hvilket betyder at vi har valgt 

at lave en bred palette af emner og tilbud, således der forhåbentlig vil være noget 

for alle Rottweiler entusiaster, uanset alder, erfaring og interesse.  

Det eneste krav for deltagelse er, at du er medlem af Rottweilerklubben Danmark.  

 

Hold: 

Der vil være mulighed for at tilmelde sig flere forskellige hold i løbet af weekenden, 

dog max 4. Hvorvidt man ønsker at deltage på 4 hold, eller mindre, eller blot 

kommer for at deltage for det sociale og træne egen hund på ”fremmed” plads, det 

er helt op til en selv.  

Der vil være hold lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag og 

søndag eftermiddag.  

Fredag aften er vi ved at forberede et indslag, mere omkring dette senere, men der 

vil ikke være holdtræning, dog mulighed for selvtræning på pladsen.  

 

Tilmelding:  

Nedenfor er der en kort beskrivelse af holdene samt indhold.  

På nedenstående link til tilmeldingsblanketten, tilmelder man sig. Vi vil gerne, at 

man tilmelder sig med prioriteret rækkefølge af hold, dette da vi ikke er sikre på at 

kunne tilgodese alles ønsker, hvis der skulle være for mange tilmeldte pr. hold eller 

hvis holdene ikke har nok tilmeldte for at kunne blive oprettet.  

Tilmeldingen er først gældende når tilmeldingsgebyret er registeret på BHR’s konto.  
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Tilmeld HER:  

http://goo.gl/forms/WnWDbLycrf 

Betaling: Nordea reg. 2416, konto 0751500513 – Husk at anfør navn + 

Træningsweekend ved betaling.  

Tilmeldingsfristen er den 10. august 2015 

 

Forplejning: 

Fyns kredsen står for forplejningen. De vil servere aftensmad fredag. Morgenmad, 

frokost og aftensmad lørdag. Søndag vil der være morgenmad og frokost. Alt denne 

forplejning er inkl. I prisen. Drikkevarer kan købes i kredsen.  

Pris:  

Det koster 600 kr.  pr. person, for deltagelse på træningsweekenden (fredag – 

søndag) og inkl. de hold man ønsker, samt forplejning hele weekenden (dog ikke 

drikkevarer)  

Det er også muligt kun at deltage enten lørdag eller søndag, dette koster 300 kr. 

inkl. Forplejning (dog ikke drikkevarer) 

 

Overnatning: 

I samråd med Fyns Rottweilerklub vil vi snarest sende link til campingpladser i 

nærheden af klubben.  

Vi håber rigtig mange af Rottweilerklubbens medlemmer ønsker at deltage på 

weekenden, og holde en skøn aktiv ferie sammen med Jeres Rottweiler(e) i selskab 

med andre Rottweiler elskere. Der vil udover træning også være stor mulighed for at 

møde nye mennesker, skabe nye relationer og høste erfaring fra nogle af de garvede 

ejere/opdrættere, de frivillige i Rottweilerklubben Danmark og mange mange andre.  

 

Vi glæder os til at se Jer! 

Trine Dyrgaard og Helle Andersen 

 

http://goo.gl/forms/WnWDbLycrf
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Holdene 

#1 – Ringtræning & eksteriør 

Instruktører: Michael Jeppesen (Avlsrådsformand) & Uli Nomis 

Vil tage udgangspunkt i de momenter der er når en hund skal til udstilling. Hvordan 

man opstiller hunden, så dommeren kan lave en eksteriørbedømmelse, tandvisning. 

Hvad det er dommeren bedømmer ud fra, racestandarden m.m. Derudover 

ringtræning, hvor der bliver trænet at løbe med hunden i en udstillingsring, tips og 

tricks til at fremvise hunden på bedste vis. Et super spændende kursus for alle, både 

hvalpe og voksne, en forberedelse til udstilling, UHM eller blot lærer mere omkring 

håndtering af sin hund, samt racestandarden.  

#2 – Massage 

Instruktør: Rikke Bruun Pedersen (medl. Af avlsrådet samt eksamineret 

hundemassør) 

Rikke vil undervise i grundlæggende metoder, så du kan masserer din egen hund. 

Hun vil fortælle om hundens anatomi, og bevægelse apparatet. Derudover praksis 

øvelser til opvarmning og udstrækning før og efter træning, således du undgår 

overbelastningsskader på din hund.  

#3 – Rally lydighed 

Instruktør: Trine Dyrgaard  (medl. Af Brugshunderådet samt DKK Rally dommer) 

Trine vil undervise i Rally lydighed. Der vil blive opsat forskellige træningsbaner af 

forskelligt niveau. Uanset om du træner rally eller ønsker at ”snuse” til den genre, så 

vil du kunne deltage på holdet. Udover undervisning i de forskellige skilte og træning 

af momenterne, vil Trine også gennemgå ”reglerne” når man stiller til en rallyprøve 

ift. Opstart, belønninger osv.  

#4 – Prøvelederkursus 

Instruktør: Helle Andersen (Brugshunderåds formand) 

Teoretisk gennemgang af de opgaver og det ansvar man har som prøveleder. 

Forskellige praksisøvelser ift. At udregne sporareal, lave tidsplaner, anmelde prøver 

og lave resultatlister, registreringer m.m. Kurset henvender sig til alle, både nye 

kommende prøveledere, men også de erfarne, som blot gerne vil have et brush up 

og lærer noget mere omkring de nye elektroniske registreringer.  
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#5 – Spor 

Instruktør: Rikke Johannesen  

Rikke vil undervise i sporarbejde. Hvordan man starter sporarbejdet op med hvalpe 

og uerfarne hunde. Indøver genstande og vinkler, går cirkelspor og meget mere. 

Dette hold er for alle uanset alder og erfaring. Hundene har en fantastisk næse, det 

er blot vi mennesker, som skal lære at ”udnytte” den.  

#6 – Forsvarsarbejde 

Instruktør: Martin Hasager (Mønstret figurant)  

Martin vil arbejde med hundene, alt efter deres niveau – både hvalpe og mere 

erfarne hunde. Der er meget mere til forsvarsarbejdet end at hunden skal bide i et 

skind eller et ærme, så Martin vil også støtte hundeførerne i lydighedsdelen, 

samarbejde med deres hund, byttedrift og meget mere.  

#7 – Træning af figuranter 

Instruktør: Martin Hasager  

Mange kredse oplever ofte mangel på figuranter og derved også en begrænsning ift. 

At tilbyde hele ”IPO programmet” i kredsen. Martin vil gerne undervise figuranter, 

således at de får et større kendskab til at figurerer. Det vil være en fordel hvis 

figuranterne selv har hunde med, som kan bruges på holdet, eller der er nogle fra 

deres kreds, som vil stille hunde til rådighed for figuranterne, men det er intet krav.  

#8 – Hvalpe – unghunde 

Instruktører: Trine Dyrgaard og Helle Andersen (Brugshunderådet) 

Trine og Helle vil undervise hvalpe/unghunde op til ca. 8 måneder i grundlæggende 

lydighedsmomenter. Opstart af fri ved fod, positioner, apport, indkald, selvkontrol 

og kropskontrol.  

Der vil blive gennemgået opstart af de forskellige øvelser, således at alle får et 

indblik i indlæringen og god basis for den videre træning.  

#9 – Lydighed 

Instruktør: Janny Møller 

Janny vil undervise i lydighedsmomenterne i BpB, FP og IPO programmet. Dette hold 

er for de hunde som er over 8 måneder. Der vil blive taget udgangspunkt i den 

enkelte hund, og de øvelser som der ønskes at arbejde med.  
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#10 – PH programmet 

Instruktør: Odense PH- afdeling 

Vi har i samarbejde med Odense PH lavet dette tilbud til de Rottweilere som træner 

PH eller som ønsker at lærer PH programmet at kende.  

Der er endnu ikke fastlagt et nærmere indhold, men det kommer snarest. 

 

Fordeling af hold: 

 

Kl.  Fredag Lørdag Søndag 

8.00  Morgenmad Morgenmad 

9.00 Spor 
Forsvarsarbejde 
Hvalpe-unghunde 
 
 

Spor 
Ringtræning 
Forsvarsarbejde 
PH 
 

13.00 Frokost Frokost 

 Fri træning på 
arealerne i 
Fynskredsen 

Prøvelederkursus 
Lydighed 
Figurant træning 
Ringtræning 
 

Massage 
Rally Lydighed 
Lydighed 
 
 

18.00 Aftensmad Aftensmad 

19.00 Oplæg – endnu ikke 
fastlagt et emne 
 
 

Hyggeligt samvær i 
Fynskredsen 

 

* Der tages forbehold for ændringer, da der kan være hold som bliver aflyst hvis der 

er for få tilmeldte.  

 

 

  

 


