
Markprøve træning i Horsens med Boye Rasmussen

Vi har endnu engang været så heldig at få tilbudt et træningsforløb for Flatcoats medlemmer, 
denne gang med Boye Rasmussen. Boye er en kompetent træner med 30 års erfaring med 
Retriever som Markprøve deltager i Danmark og internationalt, og derudover har Boye mange års 
erfaring som Dommer i Dansk Retriever Klub hvor han har dømt på alle niveau.

Vi har stillet lidt spørgsmål til Boye som man ser på næste side. 

Træningen er målrettet:

Den let øvede hund: Om formiddagen vil der være træning for den let øvede hund (basistræning 
og introduktion til jagttræning) Mødetid kl. 9:30 -fælles frokost kl.12:00

Den øvede hund: Om eftermiddagen vil der være træning for den øvede hund (indledende 
dirigering og samarbejde). Mødetid kl. 12:00 til fælles frokost, træning 13:00 -16:00

Hvis man deltager med hund om formiddagen er man velkommen til at være tilskuer om 
eftermiddagen og omvendt. Det er også muligt at tilmelde sig gratis som tilskuer uden hund.

Antal deltagere: 6 let øvede og 6 øvede hunde.
Ved for mange tilmeldte prioriteres de hunde der kommer flere gange. Første prioritet dem der 
kommer fire osv. Er der for mange trækkes lod umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding til Alex Faarkrog: bearstream@me.com senest 1. marts

Pris: kr. 300,00 pr gang. Ønsker man at deltage alle fire gange er prisen 1.000 kr. Indbetales på 
racens konto 2720 0743552962 når der er modtaget bekræftelse på, at man er kommet på hold.

Der vil være flutes sandwich til frokost for begge hold.

Dato:
Lørdag d. 11 marts     Lørdag d. 15. april
Lørdag d. 13. maj       Søndag d. 14 maj

Sted:
Egeskovvej 1
Horsens

mailto:bearstream@me.com


Vi har stillet lidt spørgsmål til Boye:

Hvad er din erfaring med Flatcoated 
Retriever? 

Jeg har som dommer mødt 
Flatcoated på alle niveauer 

Hvilken Retriever-race har du, og 
hvad er dit bedst opnåede resultat? 

Labrador: pt.3 hanner. Har ført 5 
hunde til championat. vundet 
Eliteprøven 

Hvad prioriterer du i din træning, for 
at ende med at have en pålidelig jagt 
og/eller markprøvehund? 

En god lydighed er grundlaget for 
jagt/ prøvehund. Aldrig træne med 
for stor risiko, især ikke med den 
unge hund 

Hvad er de mest generelle fejl du 
oplever at folk gør i deres træning, 
som gør forskellen på succes eller 
fiasko? 

De træner med for stor risiko, og har 
for stor fokus på dummyen i stedet for 
vejen til dummyen 

Hvor ser du Flatcoat har sine styrker, 
og hvordan bygger vi videre på dem? 

Det er en elegant hund i terrænet. 
Evnen til indlæring. Focus på det 
brugsmæssige og hårdt arbejde vil 
bære jer videre

Hvordan forbereder en kursist sig 
bedst til træning samt under 
træningen? Det kan jo være man 
ikke er enig i alt. 

Man møder op med et åbent sind, og 
har fokus på sin egen hund 
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