
NSchK v/HBU inviterer til Schäferhund uka  
Sølen 23. juni – 29. juni 2019 

 
 

Schäferhund uke på Sølen inneholder flere typer kurs, med ulik varighet. Alle kursene er åpne for alle medlemmer i 
NSchK uavhengig av rase. 
 
Her kommer litt mer informasjon om hvert enkelt kurs. 
 

IGP kurs. 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) 
 
HBU ønsker å bidra slik at flere kommer seg til start i programmet. Vi vill under denne uken, trene alle gruppene A, B og 
C opp imot prøveprogrammet. Kurset vill bli lagt opp slik at vi trener på de øvelser og momenter som gruppen har behov 
for. Litt teori blir det også slik at alle deltakere får en bredere forståelse for bedømmelsen av programmet og hva vi bør 
vektlegge i treningen vår og hvorfor. Kurset vil gå parallelt med figurantkurset og flere momenter vil være felles for 
begge kursene.  
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK, inneha C-lissens og hunden må være minst 18 måneder. 
 
 

SL kurs. 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) 
 
HBU ønsker å bidra slik at flere kommer seg til start i dette programmet. Vi vill under denne uken, trene begge gruppene 
A og B opp imot prøveprogrammet. Kurset vill bli lagt opp slik at vi trener på de øvelser og momenter som gruppen har 
behov for. Litt teori blir det også slik at alle deltakere får en bredere forståelse for bedømmelsen av programmet og hva 
vi bør vektlegge i treningen vår og hvorfor.  
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK 
 
 

RIK-Figurantkurs (utvidet). 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) 
 
Et NKK godkjent figurantkurs hvor du blir godkjent som treningsfigurant med ekstra praksis. 
 
Selve figurantkurset vil bli gjennomført på mandag og tirsdag med godkjent NKK instruktør.Utover uken vil det bli fokus 
på hvordan man skal trene opp en hund til å lære de grunnleggende ferdighetene den trenger for å komme til start i en  
IGP prøve. 
Det vil også bli lagt vekt på hver enkelt figurant og hvordan denne jobber med ekvipasjen(hund og fører) og forslag til 
hvordan en trening i gruppe C kan se ut når man kommer hjem til din lokale klubb. Vi håper at dette kurset kan gi  
litt mer kunnskap en ett helgekurs til de nye figurantene slik at de kan komme hjem å skape et miljø og gjøre en jobb for 
å øke aktiviteten i egen klubb. Kurset er beregnet for personer som ikke har figurert og de som har litt praksis men 
ønsker å forbedre seg. Kurset har som mål å øke kompetansen rundt om i klubbene. 
 
Kurset vil også komme innom hvordan en IGP prøve foregår som figurant, samt litt trening på figurant teknikk. 
Det vil være rom for individuell tilpassning på dette kurset og om noen ønsker mer fokus mot prøvefigurant er dette 
mulig. Kurset vil ha et tett samarbeid med IGP kurset og flere momenter vil være felles. 
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK og RIK Grunnkurs 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skogs spor og feltsøk. 4 dager (tirsdag kveld – lørdag kveld) 
 
Hovedøvelsen er her spor i skogen, men vil også ha veiledning / innlæring av feltsøk. Kurset gjennomføres over 4 
intense og lange dager.  
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK 
 
 

RIK Sporhundkurs (SPH). 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) 
 
Her er det spor på forskjellige underlag som gjelder. Primært jorder, men her er vi helt avhengig av hvor langt veksten er 
kommet og hva vi får lov til å bruke. Kurset vil omhandle konsentrasjon, spornøyaktighet, tempo og markering på 
gjenstand. Her blir det sporing fra morgen til kveld hele uka.  
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK. 
 
 

RIK Lydighetskurs. 4 dager.  NYTT KURS. 
 
Dette er et rent RIK Lydighetskurs kurs og åpent for alle, enten du er helt nybegynner eller konkurrerer i høyere klasser. 
Kurset vil bli tilpasset nivået til den enkelte.  
Kurset gjennomføres over 4 intense og lange dager.  
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK 
 
 

Valp og unghund kurs. 6 dager.  NYTT KURS. 
 
Kurset er åpent for alle hunder mellom 12 uker og ca.12 måneder og vil gi en innføring i følgende momenter: 

• Atferd og øvelses lære (teori) 
• Lek og belønning 
• Gjenstandsinteresse 
• Miljøtrening 
• Kontakttrening 
• Innledende lydighet 
• Søksutvikling 
• Spor på forskjellig underlag - Innlæringsmetoder  

 
Målet med kurset er å gi elevene grunnleggende kunnskap om trening av hund, uavhengig av veien videre. 
 
Krav for deltagelse: Medlem av NSchK og hunden må være mellom 12 uker og ca. 12 måneder. 
 
 
 
 
Vi håper at dere alle fortsetter å bidra med markedsføringen av Schäferhund uka på Sølen. 
Noe som fremdeles er uklart ? Ta kontakt med HBU for mer info. 
 
 
 
 
Velkommen på kurs !  


