
     Langhårsklubbens træningsprogram 2021       
 
Formål: Med gennemførelse af dette træningsprogram for hunde født mellem 1. oktober 2019 og 30 
september 2020, suppleret med daglig træning hjemme efter samme principper, vil man kunne stå med en 
færdiguddannet jagthund til jagtsæsonen 2021, ligesom hunden vil være forberedt til deltagelse på DJU 
apporteringsprøve, DJU Slæb og apporteringsprøve, VJP og UT (marts-april 2021) samt AT og HZP (efterår 
2021) Hvalpe og unghunde der er yngre end 30. september 2020 er velkomne til at deltage i det omfang de 
kan og lade sig inspirere til næste års fulde forløb. Ældre hunde er også velkommen. 

Hvad skal medbringes: Normal hundeline, 6 meter dressur slæbeline (typisk flagsnor der kan fastgøres til 
hundens halsbånd så det ikke strammer) og fløjte. 

Program for perioden 7. februar til 11. april: 

 Hver trænings starter med grunddressur: Gå i line, fri ved fod, bliv, sit, dæk, aflægning, hjemkald, 
samt tandkontrol. 

 Træning af søg/søgsmønster 
 Træning i stand efter fiskestangsmetoden, senere med vildt og flusher. 
 Harespor 
 Tilvænning til skud og senere skudtest. 

Program for perioden 9. maj til 5. september: 

 Hver trænings starter med grunddressur: Gå i line, fri ved fod, bliv, sit, dæk, aflægning, hjemkald, 
samt tandkontrol. 

 Grundlæggende apportering fra land (kun med dummy) 
 Grundlæggende apportering fra vand (kun med dummy) 
 Tilvænning til skud og senere skudtest på land og i vand 
 Fra august grundlæggende apportering med vildt 
 Fra august fjervildslæb 
 Fra august hårvildtslæb 
 Fra midt i august træning i søg/søgsmønster og stand. 

Mødested: Sanddallundvej 19, 6500 Vojens eller Bedsted rideklub, Sivkrovej 39 B, Bedsted, 6240 
Løgumkloster kl.: 10:00. Varighed 2 – 3 timer. Se kalender med datoer og angivelse af mødested.  
 
Tilmelding: Tilmelding til Just tlf.: 29 26 39 85, John tlf.: 24 26 04 56 eller Carsten tlf.: 20 20 26 76. 
Træningen er for Langhårsklubben medlemmer fra hele landet, dog kan andre racer deltage i det omfang 
der findes plads.  

Pris: kr. 300,- for hele forløbet (fremmede racer kr. 400,-), som betales kontant ved første træningsdag, 
eller på mobilepay på nummer: 29 26 39 85.      
 
Vedr. træning til markprøve, fuldbrugsprøve og schweiss henvises til Langhårsklubbens kredse. Se kontakt 
data til kredsene på hjemmesiden www.langhaarsklubben.dk 

Husk den daglige træning/opfølgning/repetering hjemme i korte afsnit, er det som 
sikrer man kommer igennem med en færdiguddannet jagthund! 

 

Venlig hilsen John, Just og Carsten - Langhårsklubbens kreds syd- og Sønderjylland 


