
Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• I disse tider taler alle om bredden, hvilket giver kæmpe relevans, for hvor er vi uden bredden, og hvordan 
holder vi den tilfreds, og ved ilden. 

• Bredden kommer for os ikke kun via et udbud af ting fra DRK som tilfredsstiller bredden (og hvad er det 
egentlig bredden vil have?), men af mange forskellige touch points. Vi mener bredden også skal have noget 
at spejle sig i, bredden skal påvirkes, bredden skal have tilbud. 

• Vi lever i en verden hvor intet står stille og forbrugerne forventer hele tiden muligheder og påvirkninger 
ellers mister man dem til andet. 

• Vi skal favne den fulde bredde, fra dem der skal have en familiehund, til dem som oplever Brugsprøven som 
den største sejr. Dem der gerne vil hygge med Begynder eller måske Åben klasse, til dem der vil kæmpe om 
Cert i Danmark og rundt i Europa. 

How – udbud af forskellige aktiviteter

Why – for at brande vores race

What – flere flatcoats på prøverne

• Tanker til nye aktiviteter så som træningstræf findes på de næste sider. Nye måske gamle, næsten glemte 
aktiviteter, til vores markprøver og udstilling for at skabe mere aktivitet, og måske samle familien. Vi vil mere 
socialt samvær på vores træf! 



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Velkomstbrev/hvalpebrev
• Hvad tilbyder vi i flatcoat regi (der findes vel stadigt et DRK hæfte?)

• Hvalpetræf (line føring – kontaktøvelser – trimning)

• Unghundetræf (line føring – kontaktøvelser – hjemkald – apportering - ringtræning) 

• Begynderklassetræf 

• Åbenklassetræf

• Vinderklassetræf

• Spor træningstræf – ”Flatcoat på sporet”

• Working test

• Markprøver

• Udstilling

Efterfølgende sider beskriver 
grundtankerne for træf



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Hvalpetræf (afholdes 3 steder i landet, lokale helte)
• Hvordan har vi den lille hvalp i hjemmet
• Line føring; hvordan får vi med positiv træning succes
• Kontaktøvelser; hvordan bliver vi interessante for hvalpen
• Trimning; hvor skal vi forvente at trimme hunden når den bliver større 

• Ungehundetræf (afholdes 3 steder i landet, lokale helte)
• Line føring; hvordan får vi hunden til at følge os når der er andet der er interessant. 
• Kontaktøvelser; tæt kontakt mellem hund og fører
• Trimning; hvor skal vi forvente at trimme hunden når den bliver større 
• Hjemkald; hvordan sikre vi succes
• Apportering; præsenter apportering hvor hjemkald er fokus
• Ringtræning; hvad skal man lave hvis man vil teste udstilling



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Begynderklassetræf (afholdes 3 steder i landet, lokale helte)
• Gennemgang af hvad kræves i en begynderklasse, og hvordan foregår det. 

• Opbygget træning hvor elementerne for gældende markprøvereglement 
tilgodeses. Træningen bygges således at der er en rød tråd mod vinderklasse.
• Line føring

• Fri ved for

• Ro på post

• Markering

• Bagudsending

• Retningsbestemt søg (gammeldags frit søg forklares, evt. vises med enkelt hund men 
trænes hjemme)



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Åbenklassetræf (afholdes 2 steder i landet, lokale helte opbygget af 
overordnet tovholder, som evt. selv er med som træner, eller evt. 
med invitations træner)
• Gennemgang af hvad kræves i en Åbenklasse, og hvordan det foregår. 

• Opbygget træning hvor elementerne for gældende markprøvereglement 
tilgodeses. Træningen bygges således at der er en rød tråd mod vinderklasse.
• Fri ved fod

• Ro på post bygget op med markeringer hvor kun meget få hentes. (jagt situation)

• Opbygning af dobbelt markering.

• Dirigering; hvordan opbygger man den. 

• Retningsbestemt søg (gammeldags frit søg forklares, evt. vises med enkelt hund men 
trænes hjemme)



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Vinderklassetræf (afholdes 2 steder i landet, lokale helte opbygget af 
overordnet tovholder, som evt. selv er med som træner, eller evt. 
med invitations træner)
• Gennemgang af hvad kræves i en Vinderklasse, og hvordan det foregår. 

• Opbygget træning hvor elementerne for gældende markprøvereglement 
tilgodeses. Træningen bygges således at der er en rød tråd for deltagelse i 
vinderklasse.

• Minimum en 1. præmie i Åben klasse for at deltage



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Sportræningstræf – Flatcoat på sporet (årligt arrangement)
• Gennemgang af sporenes opbygning og elementer

• DKKs schweissprøve reglement
• DRKs vildtspor reglement med bilag

• Sporlægning i teori og praksis
• Lær at læse din hund
• Lineføring

Alle niveauer kan deltage på samme træningstræf og lære af hinanden.

Sportræningstræffet kan inspirere og give nye værktøjer til den løbende træning.

Sportræningstræffet kan ikke erstatte deltagelse på sporhold i regionerne.



Fra hvalp til vinder!
Eller blot en vel socialiseret familiehund

• Nose Work træf (årligt arrangement)
• Gennemgang af Nose Work reglementet (DKK-regler)
• Introduktion til de fire søgemiljøer
• Introduktion til de tre dufte
• Opbygning af Nose Work træningen (for begyndere)
• Lær at læse din hund
• Lineføring

Alle niveauer kan deltage på samme træningstræf – dog niveauopdelt.

Nose Work træffet kan inspirere og give nye værktøjer til den løbende træning.

Sportræningstræffet kan ikke erstatte deltagelse på Nose Work hold i regionerne 
eller DKK.


