
Eidsvoll Hundeklubb- lydighetstrening- torsdager 1800 – 1900 

Aktivitetsplan fra januar til og med juni 2020.                                        

Kaldere enn – 10 = ingen organisert trening. 

Denne treningen er ment for deg som har kommet ett lite stykke på vei og føler at både du og 

hunden trenger nye mål for treningen. Hensikten med treningen er å la både hund og eier få nye 

«utfordringer» å trene på. De ulike øvelsene som vi jobber med er de samme som LP.1 øvelsene, 

men vi legger inn en del andre momenter som skal gjøre hunden enda mer stabil i forhold til å 

jobbe side om side med andre hunder. Vi fokuserer mer på at hunden skal fungere i hverdagen enn 

under en konkurranse. Denne perioden blir fokus rundt bronsemerkeferdigheter. 

Dato Øvelser Kommentarer 
16 01  Øvelse 3:  Lineføring Fritthengende line. Hunden ved førerens venstre ben. 

23 01 Repetisjon  

30 01 Repetisjon                                    Med kommandering 

06 02 Basic trening Bli, stå, dekk og sitt. 

13 02 Repetisjon Vanskelighetsgrad avhenging av ferdighet 

20 02 Egentrening Vinterferie, ingen organisert trening 

05 03  Egentrening Møt opp som vanlig å tren sammen 

12 03 Kvalitetssikring                           Bli, stå, dekk og sitt. 

19 03 Dekk fra holdt / innkalling Nå får vi se om dere har trent nok hjemme. 

26 03 Stå under marsj « 

02 04 Lineføring og dekk fra holdt Øvelsene kjøres sammenhengende  

09 04 Egentrening                           Påske, ingen organisert trening 

16 04 Dekk fra holdt, innkalling, stå 
under marsj 

Øvelsene kjøres sammenhengende 

23 04 Fellesøvelser + teori Hva trenger den enkelte å trene mer på 

30 04 Lineføring                            Med kommandering 

07 05 Vi setter sammen flere øvelser  

14 05 Egentrening Hva må trenes på til neste gang? 

21 05 Ringtrening Vi forbereder oss til bronsemerke?? 

28 05 Detaljtrening                        Vekt på hver enkelts behov 

04 06 Ringtrening  

11 06 Rongtrening  

18 06                                 Sommeravslutning 

 

Hverdagslydighet på torsdagene er først og fremt ett tilbud om et sted å trene for deg som ønsker 

å trene mer, enten det er å lære hunden grunnleggende lydighet eller perfeksjonere seg til en 

konkurranse. For å få utbytte av disse treningene bør hundene som deltar har grunnleggende 

ferdigheter. Med det mener jeg at du må kunne få kontakt med egen hund og at hunden kan 

kommandoer som sitt, dekk/ ligg, stå og bli. 

 Ta kontakt hvis du har spesielle treningsønsker / behov eller det er noe du «lurer» på. 

Øyvind Wiik   456 86 242     wiikyvind@gmail.com  
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