
 
Jeg hedder Rita Larsen og min hund hedder  

Anton (Cutulus Figther) 20 mdr. 
  
Jeg har trænet på hold i Tølløse i foråret og nu i efteråret, så jeg 
meldte os til kursus, nu da muligheden var der. 
 
 
 
 

Lørdag morgen kl. halv ni mødte 10 forventningsfulde hundeførere op til morgenkaffe, og vi var alle spændte 
på dagens program.  
Dagens program var gruppe B og C,og dagens instruktør var Erik Fenger. 
  
Efter kaffen fortalte Erik om sin baggrund og formåen som hundefører, og det blev bestemt at vi skulle have 
B på programmet om formiddagen, og C om eftermiddagen.  
Nu gik vi alle ud på pladsen, og en af gangen var vi på med hund i ca. 15 minutter.  
Anton og jeg var de første i ilden, så vi startede med lige at vise Erik hvor vi var, og det var ikke så ringe 
endda iflg. Erik,  
Men vi havde lidt problemer med tyggeri i apporten, så det fik jeg nogle ideer til at arbejde med, 
og her 14 dage senere ser det ud til ar virke, JUHU. 
  
Så blev der kaldt til frokost da alle havde været igennem gr. B, Merethe og Gorm havde lavet lækker frokost 
med varmt og koldt til ganen, tak for det. 
  
Så var vi kommet til gr. C, der var vi også på en af gangen, og alle andre så på og lærte af det. 
Erik mente at vores hunde i det store og hele var ganske gode i gr. C og det kan vi jo takke Gorm, Jesper og 
Leif for, da de slider i vores hunde hver onsdag, tak skal i have. 
  
Nu var klokken blevet halv fem, så var der kaffe med Gorms hjemmebag, og vi havde lige en evaluering med 
Erik. 
 Alle var glade og trætte og fyldt med nye ideer til videre træning. 
  
 Nu var det blevet søndag morgen, og vi blev igen bænket til dejlig morgenmad. 
  
I dag er det Niels Henning der skal være instruktør i gr. A, og han starter med at præsentere sig og fortælle 
om hvilke metoder han ynder at bruge, og hvilke resultater han har opnået igennem tiden. 
  
Vi kører nu ud til Tølløse Slot, hvor Leif har fået lov at bruge en stubmark med masser af grønt i bunden, 
SUPER. 
 Rækkefølgen fra lørdag holder også her, så Bill og jeg lægger de første spor, og derefter lægges alle spor 2 
og 2 med tidsinterval så alle kan se og lære af de andres spor, nogen lagde med knæk og andre ligeud, alt 
efter hvor langt man er. 
 Niels Henning mente at der var rigtig godt potentiale i alle hundene, de vil alle gerne søge, og hvis vi lige får 
styr på farten og genstandene, opstarten og andre småting, så mener han at kunne møde os til konkurrencer 
rundt omkring. (jes) 
  
Nu var kl. blevet 14 og tid til frokost og Merethe og Gorm havde igen lækker mad klar til os. 
  
Nu var det igen tid til evaluering og eftertanke for alle, og Leif takkede Niels Henning, 
 Som iøvrigt var villig til en opfølgning på kurset senere. 
  
Til slut skal lyde en stor tak fra Anton og mig for en super lærerig Week End. (gør det bare igen) 
  
mvh. 
  
Rita  
 


