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Billeder fra hunde holdene  
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Hundetræning  
Program 2020 

 
 
 
 
 
 
TRIN 1 - UNGHUNDE 
TRIN 2 - ÅBEN KLASSE 
TRIN 3 - APPORTERING          

Strandager Jagtforening 
www.strandagerjagtforening.dk 
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Velkommen  
til alle! 

 

Velkommen til alle jer hundefolk som kommer 
og nyder vores træningstilbud og arealer.  
 
TAK fordi I viser hensyn ude på grusvejen, 
da vi gerne vil bevare vores gode naboskab.  
 
Der er træning hver søndag fra 2. søndag i janu-
ar kl. 9.00. Hvalpemotivation og junior træ-
ning/lydighed værktøjer. 
 
Udover søndagstræning vil der være 3 dressur-
hold som starter marts, maj og august.  
Hvert hold er på 10 lektioner til 450 kr. Beta-
ling sker på startdagen. 
 
På sidste træningsdag vil være en opdatering til 
føreren om hvor langt man er kommet i trænin-
gen. Fører og hund kommer til at gå alene mens 
træneren observerer og fortæller hvordan sam-
arbejdet mellem fører og hund er. 
Der arrangeres som afslutning på træningsda-
gen en let anretning. Dette er inkluderet i de 
450 kr. der betales. 
 
Vi deltager igen i år i foreningsdysten.  
De 5 bedst placerede hunde fra forårstræningen 
blive udtaget og få mulighed for at deltage. 
 
DJ’s Alm. Apporteringsprøve vil blive arrange-
ret i slutningen af maj eller ind i juni - tilmel-
ding via hundeweb. Første gang man deltager 
udfyldes en blanket med data om hund og fører. 
 
Man vil modtage besked ved ændringer via 
SMS og Facebook gruppen, så søg om medlem-
skab i Strandager jagtforening på Facebook. 
 
Træningslektioner udleveres på træningsdage. 
  
 
På hundeudvalgets vegne. 

11 

Kære jæger 

Håber i har haft en god jagt sæson, med mange herlige oplevelser. 
 
Vi i hundeudvalget siger mange tak for sidste års bidrag til vildtfryseren. Vi håber I igen i år vil 
tænke på os. 
 
Når nu jagt sæsonen går på hæld og I måske har noget vildt 
eller reguleringsvildt i overskud, så må I gerne tænke på os 
igen. Vi bruger rigtig meget vildt og gerne meget forskelligt 
vildt. 
 
Der var rigtig mange hunde til træning sidste år, og vi håber på 
en ligeså god sæson i år.  
 
Ræve hvalpe og mellemstørrelse ræve og mår er meget vel-
kommen til vildtfryseren.  
 
Kontakt:  
  
Herluf Pedersen - 2122 5469 

Schweiss træning 
Datoer vil komme på hjemmesiden 

 
Som noget nyt vil der blive tilbud om at komme i gang med at  træne schweiss - spor med blod 
eller færtsko med klove. 
 
Vi vil i samme arbejde med korthåret aktiv gruppen tilbyde schweiss træning.  
Der vil komme datoer og trænings steder på hjemmesiden og i Facebook gruppen Strandager jagt-
forening.  
 
Teori vil der også blive arrangeret på hjemmesiden. 
 
Kom i gang så tidligt som muligt. Den lille hvalp 
kan ikke lave fejl og har en super udviklet næse. 
 
Kontakt Gitte S. Pedersen - 6171 5488 

Schweiss træning 
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Efterårstræning  
den 4. august 2020 

Træningen starter på Strandager kl. 18.30 den 7. august 2018 
Trænings datoer på Strandager: vil komme til at stå på hjemmesiden 
 

Der er afslutning  den 14. sept.  - holdene mødes til  
sædvanlig tid. 
 
Først hundearbejde. 
Efter træning bliver bordet dækket og en buffet til både fører og evt. gæster. 
Gæster betaler for maden, fører har via kursusgebyr betalt.  
 
Tider vil blive skrevet på Facebook gruppen og hjemmesiden for Strandager 
Jagtforening og i Jæger. 
 
Træning vil blive tilrettelagt ud fra trænernes vurdering af færdigheder.  
Kursus koster 450 kr. incl. Frokost på afslutningsdagen. 

Hundetrænerprofiler 

Ernst Villemoes fra Korup. Stor erfaring med hundearbejde. Tidligere gik Ernst meget til træning 
og prøver med sine egne hunde. Trænergerningen startede i Ruhåret klubben. 
 
Herluf S. Pedersen fra Lunde. Stor erfaring med hundearbejde. Har i 40 år trænet og gået til prøver 
med sine egne hunde. Siden 1982 har han yderligere fungeret som træner. Herluf træner både unge 
og øvede hunde. 
 
Henrik Nielsen fra Beldringe. Ligeledes stor erfaring med hundearbejde. Han har også trænet og 
gået til prøver med sine hunde. Han har de senere år specialiseret sig i schweiss arbejdet. Han har 
begge sine hunde i schweissregisteret. Henrik træner et hold i foråret. 
 
John Jacobsen fra Østrup. Træner spaniels holdene. John har tidligere trænet sine egen hunde, men 
har i de sidste par år trænet spaniels hold.  
 
Henrik Thygesen fra Freltofte. Fik sin første hund i 1993, blev instruktør i 1995, har trænet i for-
skellige klubber. Har selv 2 hunde som han ligeledes træner og holder i gang. 
 
Gitte S. Pedersen fra Lunde. Har været med til at træne først Herlufs hunde siden sine egne i dres-
sur og prøver. Har flere hold på Strandager. 
 
Gabi Sørensen fra Uggerlev, Træner hvalpe med rally baner. Har træner uddannelse fra DCH af.  
 
Tine Vind Lübker fra Morud. Træner med stor succes hvalpe og sine egne hunde. 
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05. jan. Vintertræning - Kom-i-gang-søndag 
 
29. feb ”Skeby” Lokal  Markprøve. 
 
01. marts. Forårs dressur starter.  
 
26. april. Afslutning af dressurkurset, med frokost kl. ca. 14.00. 
 
28. april Sommer dressur starter.  - trin 2 og 3 - kun tirsdag træning 
 
03. maj Sommer dressur starter.  - trin 1 - kun søndags træning 
 
6. juni  Workshop dag med hund og træner i fokus. 
 
6. juni  Drive-in-udstilling (uofficiel udstilling og ringtræning mulighed) 
 
30. juni. Afslutning af sommer hold. 
 
4. aug. Efterårets træning starter. 
 
15. sept. Afslutning af efterårstræning. 
 
14, okt. DJ Efterår s markprøve anerkendt. 
 
  Alle søndage er der træning for hvalpe/junior/trin 1 
 
 
 
 

Kalender 2020 



4 

Hvalpemotivation 

Hvalpemotivation/junior/trin 1 træning  
hver SØNDAG 
 
Hvalpemotivation fra de er 2 mdr. til 6 mdr. dog ældre ved 
små racer.  
Hunde som er lidt ældre kommer på et hold for sig, som vil 
fortsætte med øvelserne samt udvide aktiviteterne.  
 
Kurset indeholder øvelser som afslapning, følg efter, sit, 
indkald, lineføring, nej øvelse, sit og bliv, dæk, aktivering, 
spor og socialiserings øvelser, samt rally og agility bane. 
 

Fører vil lærer de 4 K’er som er  kær lighed, kontakt, koncentration og konsekvens. 
 
Der er teori fra kl. 8.30 med udlevering af trænings materiale for den kommende uge. Fremvisning 
af dagens lektion eller daglig dags video.  
 
Pris pr. gang 50,- kr.  
Trænes af Tine Lübker  
Trænes af Gabriella Sørensen 
Trænes af Gitte S. Pedersen - 6171 5488 
 
P.S. tjek Strandager Jagtforenings Facebook gruppe for ændringer. 

Forårstræning 

 

Træningen foregår på Strandager jagtcenter, Otterupvej 500. 
Indskrivning den 41 marts kl. 09.30 
  
 

Afslutning på forårstræningen den 
26. april  
Med efterfølgende frokost, diplom -og præmieud-
levering 
”Se omtalen på side 6” 
De 5 bedst placerede hunde/førere bliver udtaget 
til foreningsdysten fra trin 3. som er 1. søndag i 
juni 
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Pas på vildtet til sommer !!! 
Ring efter  hundekorpset 

 
Vi kan stille med et hold hunde, der kan afsø-
ge markerne inden de skal høstes eller skår-
lægges. 
 
Der er hvert år mange rådyr, harekillinger og 
kyllinger som lader livet, når græsset slås i 
forsommeren.  
 
Ring og vi vil kommer ud med et hold hunde, 
som søger marken af lige inden der begyndes 
med markarbejdet.  
 
Hundene vil være afrettede hunde, som kan 
holdes for hårvildt. 
Ring til Gitte S. Pedersen - 6171 5488 

Stor Tak  
For pæn kørsel på grusvejen,  
samt at holde området pænt. 

  
 

DJ’s alm. apporteringsprøve 

Anerkendte apporterings prøve 
Hvis vi har vand nok i vandhullet. 

 
Der vil i maj eller juni måned vil der på www.hundeweb.dk blive annonceret Danmarks Jægerfor-
bunds almindelig apporteringsprøve. 
 
Den indeholder  
 - apportering af 2 duer som på 40 m bliver kastet og skudt for. 
 - apportering af en udlagt kanin på 35 m. 
 - apportering af en and på vand 35 m. 
 
Hunden skal sidde rolig til dommer giver tegn. Er du medlem af DJ vil det blive noteret  at din 
hund har bestået prøven. 
 
Håber I vil tage godt imod dette tiltage. 
 
Spørgsmål til Gitte S. Pedersen - 6171 5488 
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Sommertræning 
Træningen starter tirsdag den 28, april  

og slutter søndag den 30. juni 

Træningen foregår på Strandager Jagtcenter, Otterupvej 500. 
Indskrivning den 28. april  kl. 19.00 
 
Trin 1 træner søndag og starter den 3. maj. Kl. 10.00 
 
Trin 2 og 3 træner tirsdag starter den  28. april kl. 18.30 
 
Afslutning søndag den 30. juni  
Træning først og en frokost kl. 14.00 
 
Der er træning for Trin 1 + Trin 2 + Trin 3 
 
Kursus koster 450 kr. incl. frokost til fø-
rer. 
 
Der er hvalpe/junior/trin 1 træning fra kl. 
9.00-10.00 hver søndag 
 
 
Se hold beskrivelse på side 5. 

Workshop dag 

Lørdag den 6 juni kl. 8,00 
 
I år med mulighed for at tilmelde sig forskellige hold. Der kommer et oplæg på hjemmesiden og 
facebook med tider/hold, som man kan tilmelde sig.  
Glæder mig til at præsentere Jette Veggerby som vil vise hvordan man kommer i gang med at 
bruge klikker 
Jeanne Vendelbo vil vise hvordan man bruger place 
board træning. 
Drive-in-udstilling og ringtræning. 
Kim Rasmussen vil lære jer lidt om at dirigere hunden 
 
Der vil løbende blive lagt op på hjemmesiden, hvem 
som kommer 
 
Dagen er for hundeførere og trænere som har brug for 
ny inspiration til deres egen træning.  
Det er samme pris med og uden hund, pris afhængig af 
hvor mange input man ønsker.  
Mere detaljeret på hjemmesiden. 
 
Tilmelding til Gitte S. Pedersen - 6171 5488 
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Trin 1 - Unghunde - for alle racer 
 
Der trænes i grunddressur, som er ens for alle hunderacer, 
og der lægges stor vægt på kontakten mellem hund og fører. 
Træningen indeholder blandt andet hinter, sit, dæk, alm. 
lydighed  samt apportering af dummy. 
 
Pris 450 kr. incl. frokost til fører ved afslutning af holdet. 
 

 

Trin 2 - Åben klasse - for alle racer 
 
Åben klasse henvender sig til hunde, som har grunddressur.  
Her arbejdes fortsat med lydighed samt apportering af flere 
emner, spor opgaver og dirigering. 
 
Ligeledes trænes der i, at man går ikke videre før hunden 
kan øvelsen. Grundighed og konsekvens.  
  
Pris 450 kr. incl. frokost til fører ved afslutning af holdet. 
 
  

 

Trin 3 - Apportering - dirigering  
 
Jagtrelateret træning:  
Lydighed med forskellige  distraktioner, dirigering, ræve-
slæb og kaninslæb, udvidet apporteringstræning og vandar-
bejde. 
 
Der er forskelligt fuglevildt og blandet hårvildt der trænes 
apportering med til træningen. Ligeledes dummy baner. 
 
Pris 450 kr. incl. frokost til fører ved afslutning af holdet. 
 
Apportering trænes af  Gitte S. Pedersen - 6171 5488 

Oversigt over Trin 1+2+3 

 

Trin 1 - Unghunde - FT spaniels  
 
Der trænes i grunddressur, som er rettet mod FT spaniels, og 
der  lægges stor vægt på  kontakten mellem hund og fører. 
 
Træningen indeholder øvelser som er målrettet FT spaniels. 
Holdet oprettes kun såfremt der er nok til et hold. 
 
Pris 450 kr. incl. frokost til fører ved afslutning af holdet. 
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Forårsmarktræning 
 
 

Otterupvej 500, 5270 Odense N, 29. feburar. kl. 8.00 

Skebys Lokal markprøve afvikles i en atmosfære, hvor der både er plads til den unge hund og uer-
farne hundefører og plads til den erfarne hund og hundefører, som skal havde pudset formen af. 
 
Det vigtigste på dagen er, at give de fremmødte hunde en lærerig ”jagtdag” i det afvekslende ter-
ræn i og omkring Lunde og Skeby og at give de deltagende hundeførere og tilskuere en dejlig dag 
med noget godt hundearbejde. 
 

Så du derude - erfaren eller uerfaren hundefører,    
tilmeld dig trygt vores marktræning!  

Vi sørger for rammerne, hvis du kommer med hunden  
og det gode humør! 

 
Efter prøven - kl. ca. 14.00, blæses der til frokost og her serveres der gule 
ærter eller Ferskensuppe. 
Pris 175 kr. incl. morgenmad og suppe. 
 
Tilmelding senest den 25. feb 2018 til  
Gitte S Pedersen, Lunde - 61715488 

Afslutning på Forårstræningen 
Søndag d. 26. april 

 
Den sidste træningsdag afholdes som en lille  
hyggelig prøve, hvor hundeførerne kan se hvor 
langt de er nået med træningen.                     
 
Vi starter  dag med morgen kaffe og 
brød kl. 8.30  
Efter hundearbejdet  slutter vi af med 
frokost kl. ca. 14.00 
Menuen er en buffet til 70 kr. pr. per-
son, som ikke har gået på et hold eller 
er gæst til en fører. 
 
Det er meningen at denne dag skal være et hyggeligt punktum for forårets arbejde, hund og fører 
imellem.  
Øvelserne vil foregå på en bane, hvor fører og hund arbejder alene, så man selv kan se hvor meget  
hunden har lært. Øvelser vil være dem, som der er trænet i. 
 
Når vi er færdige med hundene, vil der være stillet en lækker frokost på bordet. Tag gerne familien 
med. Inden vi er færdige med at spise, vil diplomer og præmierne blive uddelt.  
 
Det er en god idé at sætte kryds i familiekalenderen - det plejer at være ganske hyggeligt.     
 
Seneste tilmelding og betaling tirsdag d. 20. april inde i klubhuset    
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Marktræning 
  

Dato vil komme på hjemmesiden - afhænger af høsten 

Teori kl. 09.00  
 
Marktræner vil fortælle om marktræning og evt prøver. 
Han vil lige efter morgenkaffen fortælle lidt om hvad 
markarbejde er, og hvad du får ud af, at din hund laver  
et perfekt marksøg. 
 

Efter teori vil vi tage hundene med ud i marken. 
 
Der er plads til 14 hunde denne dag og alle hunde er vel-
kommen. Der vil på hjemmesiden stå ekstra datoer . 
 
Dagen koster 200 kr. incl morgenmad.  

Markprøve 2020 
DJ Anerkendte markprøver for kreds 5 afholdes af  

Strandager Jagtforening 

Der afholdes efterårsprøve.  
Afholdes onsdag d. 14. oktober.  
Det vil blive annonceret i Jæger til efteråret. 
Dette er for stående og stambogsførte hunde. 
 
På de terræner som der benyttes, opstiller vi  fodertønder og  fordeler de fugle, 
som der modtages fra Jægerforbundet.  
Der vil blive arbejdet i agerhøns familier.   
 
En stor tak til de lodsejere og jagtlejere, som gjorde det muligt at afholde  
efterårsprøven i oktober 2017.  Der deltog 3 hold, vejret spillede hundene et 
pus, men alle var tilfredse med prøven. Håber på bedre vejr og held til  hunden 
for prøven i år. 
 

Markprøverne er for at gøre jagthundene bedre til jagt, så det er 
veldresserede hunde, som kommer på jagt.  
Lærer den unge hund at håndtere mødet med vildtet og søge mar-
ken korrekt af.  

 
Tilskuere er velkomne.  
 
Vi mødes i Strandagers klubhus kl. 8.30 og kører der fra 
i marken. HUSK madpakken. 


