
Eidsvoll Hundeklubb- lydighetstrening- torsdager 1930 -2030. 

Aktivitetsplan fra august til og med desember 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. Frem til 13 september blir fokus på bronsemerkeøvelser. 

Dato Øvelser Kommentarer 
2008 Dekk,stå, sitt Basic ferdigheter som trengs på prøven 

2708 Lineføring og dekk fra holdt  

0309 Innkalling og stå under mars 
 

                                    

1009 Lineføring  

1709 Repetisjon Vanskelighetsgrad avhenging av ferdighet 

2409 Hva trenger vi å trene på?  

0110 Høstferie  

0810 Kvalitetssikring                           Bli, stå, dekk og sitt. 

1510 Egentrening  

2210 Stå under marsj « 

2910 Lineføring og dekk fra holdt Øvelsene kjøres sammenhengende  

0511 Dekk fra holdt / innkalling                           Nå får vi se om dere har trent nok hjemme. 

1211 Dekk fra holdt, innkalling, stå 
under marsj 

Øvelsene kjøres sammenhengende 

1911 Fellesøvelser + teori Hva trenger den enkelte å trene mer på 

2611 Lineføring                            Med kommandering 

0312 Vi setter sammen flere øvelser  

1012 Egentrening Hva må trenes på til neste gang? 

   

                          

   

   

                                  

 

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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