De fleste som driver med lydighetstrening opplever
at det er utrolig morsomt å se hva en kan få
til med hunden.

TRENINGSTIDER:
Utstilling:
 Mandag
Lydighet:
 Torsdag
Bruks (NBF):
 Tirsdag:
 Torsdag
 Lørdag
IPO:
 Onsdag
 Søndag

kl. 18:00 v/klubbhytta
kl. 18:00 v/klubbhytta
kl. 18:00 v/klubbhytta
kl. 18:00 i skogen v/klubbhytta
kl. 10:00 v/klubbhytta
kl. 18:00 v/klubbhytta
kl. 11:00 v/klubbhytta

Ovennevnte er faste treninger utenom klubbens
kursaktiviteter.

KONTAKT OSS:

UTSTILLING:
Utstilling har som hovedoppgave å fremme avl av sunne,
bruksdyktige schäferhunder som i tillegg ivaretar
rasestandarden.

Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland
Postboks 61
4301 Sandnes
schafer.rogaland@klubb.nkk.no
Veibeskrivelse til vårt klubbområde:
• Fra Stavanger: Kjør E39 mot Ålgård, sving av mot Sviland.
Vi ligger ca. 900 m. etter du har passert Aboreet, på venstre
side.Kjør til du ser skiltet Norsk Schäferhund Klub.
• Fra Egersund: Kjør E39 mot Sandnes, sving av mot Sviland.
Vi ligger ca. 900 m. etter du har passert Aboreet, på venstre
side.Kjør til du ser skiltet Norsk Schäferhund Klub.

Ytterligere informasjon finnes på vår hjemmeside:

HTTP://WWW.SCHAEFER-ROGALAND.COM/

BBH2006
2006
BBH

Velkommen til
Norsk Schäferhund Klub
Avd. Rogaland
HTTP://WWW.SCHAEFER-ROGALAND.COM/

VELKOMMEN TIL NORSK SCHÄFERHUND KLUB
AVDELING ROGALAND:
Norsk Schäferhund Klub avdeling Rogaland ble stiftet den 7.
mars 1945 og tilhører en av Norges største raseklubber
tilknyttet Norsk Kennel Klub.
Norsk Schäferhund Klub har ikke noe ervervsmessig formål,
men har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og
utdannelse av schäferhunder. Gjennom utadrettet
virksomhet søker klubben å bidra til å fremme
schäferhundens anseelse og anvendelse som brukshund,
slik at den kan anvendes til samfunnsnyttige oppgaver i
tillegg til å være konkurranse- og familiehund.

BRUKSHUNDARBEID:

IPO:

Hundens viktigste sans er luktesansen. Hele hundens
eksistens er bygget på nesens funksjon og nesen innholder
ca 200 millioner lukteceller. Til sammenligning har
mennesket kun 5-6 millioner.
I bruksarbeidet er det hundens luktesans og naturlige drifter
vi gjør oss nytte av, ved at den i skogen skal følge spor som
er lagt ut, eller finne gjenstander og personer som er skjult.

IPO er forkortelse av Internasjonal Prüfung Ordnung,
(Internasjonal Prøve Ordning). Fra 01.01.97. ble det også
mulig for oss nordmenn å utøve denne krevende
hundesporten. Vi i Norge har fortsatt et langt lerret å bleke
men sett i forhold til den korte tiden vi har bedrevet
sporten, har vi allikevel kommet langt.

Hunden har det utrolig artig, og det kreves konsentrasjon og
utholdenhet fra både hund og fører for å løse de ulike
oppgavene.

Hovedaktivitetene i avdelingen er knyttet til klubbens unike
treningsområde på Sviland.

KURS / PRØVER:
Vi kan tilby et bredt spekter av kurs innen:
•
hverdagsdressur,
•
konkurranselydighet,
•
brukshundarbeid (søksarbeid i skogen),
•
utstillingstrening,
•
RIK
Vi har NKKgodkjente instruktører - både trinn I og trinn II
innen lydighet og bruks.
Det avholdes også offisielle prøver i de ulike aktivitetene
ovenfor.
I tillegg gjennomfører også klubben mentaltest av hund for å
avdekke hvert enkelt individs nervekonstitusjon.
Testene som benyttes er:

Karaktertest

Funksjonsanalyse

Ferdselsprøve

LYDIGHET:
Hundedressur er kunnskap om hvordan hunden reagerer,
hvordan hunden påvirkes til å gjøre det vi
ønsker og om hvordan vi kan få hunden til å trives
sammen med oss.
I Norsk Schäferhund Klub er vi opptatt av å utnytte
hundens naturlige atferd på en positiv måte i
innlæringssituasjoner. Å skape kontakt og samarbeid med
hunden er grunnleggende for all lydighetstrening. Dette
enten treningen dreier seg om hverdagslydighet eller
konkurranserettet lydighet.

