
 Kursus i sporsøgning      
 

 
 

 

 

Den 2. april kl 8.00 mødes vi hos Susanne og Lotte hos Kennel Crympe, Foldingbrovej 4, 6230 Rødekro.  
Vi planlægger at bruge hele dagen i det fri, så tag tøj på efter vejret. Dagen er incl forplejning - morgenkaffe 

kl 8.00, sandwich kl 12.00 og vi slutter af med kaffe og kage. 

  

Det er mange år siden, jeg lærte Susanne at kende i Dansk Politihundeforening, Rødekro afdeling, hvor vi 

begge trænede schæferhund. 

Det varede ikke mange år, før Susanne fik sit første kuld hvalpe, og så gik det ellers stærkt. 

 

        

 



I dag er datteren Lotte medejer af kennelen, og sammen har de vundet utallige præmier både på udstillinger, 

konkurrencer og avlskåringer. 

De er begge meget engagerede i brugshundetræning og avlsarbejde, så det er en stor fornøjelse, at jeg fik 

mulighed for at invitere de lavbenede på sporkursus hos de to erfarne hundeførere. 

 

Kom og vær med, og oplev helt nye sider af din hund, når den får lov til at arbejde.  

Søgning, om det er spor eller et område, der skal afsøges, er alle tiders aktivitet for hunden. Som ved 

hyrdning, er det fantastisk at se forandringen, når hunden skal bruge sine naturlige sanser. Ingen tvivl, du får 

en træt men meget glad hund med hjem, og du er blevet klogere på, hvad din hund egentlig kan. 

  

NB!! Det er vigtigt, at du stiller med en sulten hund – derfor ingen aftensmad og ingen morgenmad. Det giver 

en meget mere arbejdsvillig hund. 

 

Efter morgenkaffen og introduktionen om dagens program, sætter vi kursen mod spormarkerne sammen 

med vores håbefulde lavbenede sporhunde. 

Er vejret til det, tager vi frokosten i marken, ellers vender vi næsen hjem og spiser i tørvejr.  

Efter frokosten fortsætter vi ude i spormarkerne og slutter dagen hjemme med kaffe og kage og lidt 

evaluering om dagens oplevelser. 

 

For at tilrettelægge dagens program, så alle får mest muligt ud af det, så oplys ved tilmeldingen hvilken 

sporerfaring du har, og hvilken din hund har. 

 

                                                   



 

HUSK: Praktisk tøj der passer til vejret  

Vand og skål til hunden 

Mange, virkelig mange godbidder – de godbidder hunden er gladest for 

Hundeposer 

Tilmelding og betaling på www.hundeweb.dk  

-Kurser, Uddannelse, Foredrag 

-Udfyld rubrikkerne: 2023, Gåture, Welsh Corgi Klubben 

-Scroll ned og find arrangementet Pris 200,- pr. deltager Deadline for tilmelding 24. marts 

 

Antal deltagere: Minimum 5  Maximum 10 

 

 

 

 

 

Håber vi ses til en lærerig og hyggelig dag sammen med det bedste selskab, din hund. 

 

Corgiklubbens Aktivitetsudvalg, Sønderjylland, Anne Grethe Weiss 

 

 

 

 

 

 

http://www.hundeweb.dk/

