
Søndag d. 19. september kl. 9.00 

Sportsspor for let øvede og begyndere v. Sandra Gyrn 

 
 

På dette sporkursus vil Sandra Gyrn præsentere dig for teknikkerne bag det at udlægge et ID-spor. Hvad 

skal man være opmærksom på, og hvordan starter man op? Hvordan kommer du, der allerede er startet 

op, videre med knæk og markeringer.  

 

Alle hunde kan gå spor. Denne type spor startes op på lækre velduftende guffer, indtil hunden har fået 

fornemmelsen af opgaven. Det er sjovt og let at gå spor, og du og din hund vil formentlig hurtigt lære 

det. Vores Stabyhouns er sindssygt gode med deres næser og elsker denne form for arbejde. Derfor er 

sportræning rigtig god mental stimulering af din hund og kan give den lidt usikre hund mere selvtillid. 

Yderligere er det en god træningstype, hvis din hund har det svært med andre hunde, da hundene altid er 

alene på sporet. 

 

Kurset starter op med en kort teoretisk del om bl.a. vejr- og vindretninger, inden vi lægger sporene på 

marken. Du skal være opmærksom på, at din hund gerne skal kunne sidde i bilen under den teoretiske 

del samt på skift, medens de andre hunde er på sporet. Én hund går spor ad gangen, og vi følger alle 

med denne hund og lærer af processen. 

 

Medbring: 

•Hund 

•Virkeligt mange gode, våde guffer i bittesmå stykker – eks. let tørrede fiskefrikadeller, ost, 

kyllingetern, kyllingepølser eller lign., der ikke er alt for salt. Små stykker - der går MANGE til, og 

hunden skal ikke blive alt for mæt allerede på første spor. 

•Gerne en sele til din hund 

•Gerne en lang line (gerne 5 m, hvis du har) 

•Vand og drikkeskål til hunden 

•Legetøj til belønning af hunden 

•Madpakke/drikke og evt. en stol til dig selv. 

 

Sandra har trænet hund siden 2000 og hendes Stabyhouns Nora og Alfred er hunde nr. 3 og 4. Sandra 

har trænet spor med dem alle - både i PH- og DcH-regi. 

Sandra er uddannet instruktør i DcH. Hun brænder for spor, da det er en fantastisk måde at samarbejde 

https://www.facebook.com/events/691480868292991/


med sin hund på - det giver dem selvtillid og muligheden for virkelig at bruge deres næse - et for dem, 

meningsfyldt “arbejde”. Det giver rolige og velstimulerede hunde, som hviler i sig selv.  

 

Søndag d. 19. september 2021 

Mødested: Ringstedvej 622, 4100 Ringsted 

Tid: 9:00 til ca. 14:00 

Antal deltagere: 6 kursister - først til mølle. 

Pris: 200,- /snude for medlemmer af DASK– indbetales på mobilepay 28664411 

Pris: 250,- /snude for ikke medlemmer af DASK– indbetales på mobilepay 28664411 

 

Tilmelding til Aktivitet@stabyhoun.dk senest 12/9-2021 
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