
Trickskursus med fokus på DKKs færdighedsprøver 1 og 2 
 
Det er mig en stor fornøjelse at invitere jer til en hel dag med tricks.  
Der vil være fokus på et sjovt samarbejde mellem hund og fører, og selvfølgelig introduktion og 
inspiration til en række sjove, seje tricks. 
Man behøver på ingen måde at have ambitioner om at gå op til færdighedsprøver, men der er rigtig 
mange der får lyst til at prøve det, når de først er kommet i gang med at træne tricks. 
 
Det er en klar fordel hvis man er vant til at benytte sig af shaping, altså indlæring hvor hunden 
tilbyder adfærd som man markerer og belønner ved hjælp af klikker eller markørord.  
Man er selvfølgelig velkommen selvom man ikke bruger shaping. 
 
 
Jeg vil gerne have at I medbringer følgende: 
 
 MANGE små, lækre, bløde godbidder 
 Klikker hvis I bruger sådan en 
 En form for stok – kan være en stok, en paraply, en kæp, et rør eller lignende. 
 Targetplade – det kan være en frisbee, et stykke gulvtæppe, en tyk grydelap, et plastiklåg, en 

tyk bog el.lign. Der er en fordel hvis target er et par cm højt, så det er tydeligt for hunden at 
den står på det. Der skal være plads til begge forpoter på target. 

 Balje – gerne med en skridsikker overflade, sørg for at baljen ikke er for stor til hunden 
 Evt. targetstick eller lignende til snudetarget. (stokken kan også bruges) 
 Evt. andre rekvisitter I ønsker at arbejde med til øvrige tricks. 

 
 
Jeg har en del rekvisitter jeg tager med, men det er rart at have sine egne med, hvilket man også skal 
til prøverne. 
 
Vi starter dagen kl. 10 med en snak om hvad Færdighedsprøverne er, hvem I er og hvad I gerne vil 
arbejde med. Jeg vil foreslå at I medbringer noget at skrive på og med, det er en rigtig god idé at 
notere ned, både i forhold til ens plan og ikke mindst i forhold til kommandoer. 
 
Jeg vil starte med at introducere nogle fælles ting, hvor I alle arbejder samtidig og derefter vil der 
være individuel tid hvor man kan få inspiration til lige præcis det eller de tricks man ønsker. 
Omkring kl. 12.30 vil der være ca. 1 times frokost, og så går vi i gang igen på samme måde som om 
formiddagen. 
Senest kl. 16.45 samler vi op og kl. 17.00 er det tak for i dag. 
 
 


