Træningsbeskrivelse og formål
DRK Region Midtjylland
Schweiss & Vildtspor
Vi tilbyder schweisstræning for begyndere og vildtsportræning for øvede
Mål for begyndere er, at ekvipagen efter endt kursus er klædt på til at gå op til officiel 3-timers/400 meter
schweissprøve.
Der kan være flere delmål for øvede:
20 timers liggetid og sporlængde 400 meter
20 timers liggetid og sporlængde 1.000 meter
40 timers liggetid og sporlængde 1.000 meter
I DRK regi findes der også vildtsporprøver, som er en overbygning til DKK schweissprøver. Disse indeholder
diverse ”elementer” af forskellig sværhedsgrad, alle med 20 timers liggetid og sporlængde 1.000 meter.
Et kursusforløb (for begyndere) indeholder typisk:
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Teori/Intro
Præsentation af udstyr (seler og remme), blod, skind, klove og klovsko
Hvordan drypper man/går med klove
Byttedriftens faser samt snudens virke og formåen
Færtteori, færtforhold
Diagnose-spor (2 x minispor, så kursisternes niveau ses an) ved første træning
Intro til markering af anskudssted
Små korte og friske spor (flere spor)
Længde og sporfasthed over længere spor, kort liggetid
Sporlægningsteknik, udlægning med dråbe og klov
2 korte spor. Er der forskel på, hvordan hunden går sporene?
Forøgelse af liggetid (>4 timer); flere korte spor
Fra bue til knæk
Terrænskift, over grøfter og stammer og gennem krat
Gennemgang af prøvereglement, adfærd og opførsel ved prøve, forberedelse
Sidste afpudsning inden prøve. Test-prøve
For øvede arbejdes videre alt efter hvor langt kursisten er. Alle spor lægges individuelt, så det passer til
hund/kursists niveau.
Holdet vil være blandet (begyndere/øvede), da begyndere lærer meget af at se de øvede gå spor.
Holdet kommer typisk rundt i flere forskellige plantager i regionen.

Krav for deltagelse i sportræning:
-

DKK stambog
Medlem af DRK
For øvede kursister, der vil træne overnatningsspor, kræves det, at der sættes tid af til selv at lægge
spor dagen inden (indbyrdes aftaler om hjælp accepteres)

