
 

 

Dansk Stabyhoun Klub (DASK) 

Aktivitetsudvalget 

Den 24. marts 2022 

 

Kom og vær med på Kursus i Sportsschweissspor for både begyndere og 

letøvede 

Schweissspor er udlagt spor med blod fra klovbærende vildt. Sportræning er rigtig god 

mental stimuli og kan give den lidt usikre hund mere selvtillid. Det er medrivende at se 

sin hund arbejde i sporet og bruge dens fantastiske næse.  

Kurset består både af en teoretisk og en praktisk del, som begge dele foregår i skoven. 

For begyndere vil der blive lagt nemmere spor, som har ligget kort tid. For de letøvede 

lægges længere spor, som har ligget natten over.  

Du skal være opmærksom på, at din hund skal kunne sidde i bilen under den 

teoretiske del samt på skift, mens vi er i skoven.  

Medbring:  

•Hund  

•Sele til din hund  

•En lang line (gerne 10-12 m, hvis du har (ikke flexiline))  

•Vand, vandskål, gode guffer og evt. belønningslegetøj til hunden. samt  

•Egen Madpakke /drikke til både formiddag, frokost og eftermiddag og gerne en stol til 

dig selv. Husk at klæde dig praktisk efter vejrforholdene.  

Dato: Søndag d. 31. juli 2022 Kl. 9:00 til ca. 15:00 

Kurset vil indeholde både teori og praksis omkring sporlægning, at gå schweissspor, 

jagttræning og apportering. Så kan vi efter kursets afslutning - om der er interesse for 

det - mødes henover vinteren og træne videre. 

Praktisk information 

Instruktør: Linda Laursen & Jørgen Lawaetz og hjælper Tina Clausen. Linda Laursen 

har gået schweiss-spor med sine hunde i mange år, først beagler og nu labrador. Hun 

er uddannet instruktør i Retrieverklubben, og hendes nuværende hund er både dansk 

og svensk vildtsporchampion og sporchampion. Jørgen Lawaetz har ført indtil flere 

hunde til schweissprøve. Han arbejder med beagler og har i øjeblikket sikret sig en 600 

meter/20 timers prøve med sin nuværende hund. 

Mødested: Gludsted Plantage. Koordinater: 56.096789, 9.365251. (Stor P plads på 

vestsiden af vejen) 
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Tilmelding  

Antal deltagere: 6-8 kursister. Pris: 250kr for DASK medlemmer, 300kr for ikke-

medlemmer. Mobilepay og tilmelding til Louise Gregers-Jensen (DASK 

Aktivitetsudvalg), mobilnummer: 52233620 

Vi glæder os!  

Hilsen DASK Aktivitetsudvalg 

 

 


