
 

ÅRSBERETNING 2018 – MILJØ OG LYDIGHETSTRENING 

/ TORSDAGSTRENINGENE. 

Torsdagstreningene er ett «lavterskel» tilbud til alle klubbens medlemmer, uavhengig av 

hvilke eventuelle andre treningsaktiviteter man er engasjert i. Kvelden deles opp i 

miljøtrening og lydighetstrening (ikke konkurranse spisset).  

På miljøtreningene er det stadig nye hunder og eiere som dukker opp, samtidig som en del 

slutter fordi de forhåpentligvis har lært det de kom til oss for. Øvelsene og treningen vil 

derfor ligge på ett rimelig fast nivå nettopp for hele tiden å kunne fange opp nye hundeiere. 

Deltakerantallet på disse treningene varierer naturlig nok, men har i 2018 variert fra 10 – 18 

stykker. Vi får stadig inn nye deltakere og det er gledelig å registrere at mange av disse er 

rekrutert fra kursvirksomheten vår. En stor takk til kursinstruktørene våre som markedsfører 

torsdagskveldene. Det er gledelig å se at noen fra miljøtreningene nå er å se både på 

mandagstreningen og LP treningen på torsdagene. 

Lydighetstreningene er åpne for alle hunder som har grunnferdigheter innlært. Treningene 

fokuserer på konkurranseøvelser, men med ett litt annet fokus. Hundene blir på disse 

kveldene trent mye i forstyrrelser og i å fungere sammen med andre hunder uten bånd. 

Deltakerantallet på disse treningene svinger mellom 4 – 10 hunder. Flere av hundene som 

har deltatt trofast gjennom året har vist en imponerende progresjon. 

Fra i høst har vi endret litt på treningstidene og disse er: 

Miljøtrening          -     kl 1800-1930 

Lydighetstrening  -     kl 1930– 2030 

Jeg har også i 2018 fått god hjelp av Sølvi, Lene B og Anita B. Tusen takk for at dere alltid 

stiller opp. Klubbens miljøtreningskveld trenger allikevel flere støttespillere. Vi ser etter dere 

som har instruktørerfaring, men også dere som kunne tenke dere å få litt praktisk erfaring 

instruktør. Ta kontakt med meg så tilpasser vi dette etter erfaring og behov. 

Full honør til kjøkkentjenesten som bidrar til at pausen på miljøtreningene blir et trivelig og 

sosialt møtested. 

Øyvind Wiik 

 

 


