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Kropskontrol weekendkursus 
Kropskontrol handler om at forbedre hundens kropsbevidsthed, fysiske og mentale balance, smidighed og 
styrke musklerne. 

Dette kursus henvender sig til voksne hunde i alderen 2-8 år, som er sunde og raske. Yngre og ældre kan 
deltage, men der vil blive taget hensyn til deres fysiske udvikling/tilstand. 

Underviser er Tanja Lørup fra Et godt hundeliv, som er uddannet canine proprioception instruktør hos Sam 
Turner – Balanced Dogs i Holland. 

Praktiske informationer 
Tidspunkt: D. 29. februar og 1. marts kl. 9.30-15.30 begge dage. 
Sted: Brobyværkhallens kunstgræshal (også kaldet Kulturfladen), Pontoppidansvej 9, Brobyværk, 5672 
Broby  
Husk at medbringe:  

 Forplejning og drikkevarer til dig selv og din hund 
 Bur til din hund og en stol til dig selv 
 Håndklæde til at tørre din hunds poter, hvis det er vådt udenfor 

Regler for hallen: 
 Alle hunde er grundigt luftet af inden start, og der er samlet op efter hunden uanset hvor på 

arealerne udendørs, at der luftes. Smides i skraldespandene udenfor. 
 Venligst tør din hunds poter af, og skift til rene sko, idet I træder ind i hallen. Dvs. ved 

indgangspartiet til hallen 
 Træning foregår i rent fodtøj beregnet til indendørs brug. 
 Bure skal opsættes på det grå gulvareal. Hundene må kun betræde kunstgræsset, når de træner. 
 Ingen vandskåle på kunstgræsset. Vil du give din hund vand, gør det i gangarealerne på det grå gulv 

– og tør venligst op efter jer. 
 Al brug af harpiks/potevoks på hundenes poter er ikke tilladt. 
 Hvis en hund gør sig ren i hallen, påhviler det føreren at rydde op og gøre helt rent efter den med 

de af Brobyværk Hallen udleverede midler. 
 Så vidt muligt tages kun de hunde, der trænes med, ind i hallen. 
 Konstant gøende hunde skal opholde sig i bil under perioder uden træning. 
 Hav altid snor på hunden, både når du kommer ind, og når du går ud af hallen – også med tanke på, 

at der er andre brugere af Brobyværk Hallen (som ikke nødvendigvis er hundemennesker) 
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Program for weekenden er som følger 
 
Lørdag 
 

Søndag 

Velkomst 
 
Hvad er proprioception? 
 

Opsamling fra lørdag 
 
Opvarmning og nedkøling 
 
Hvornår er opvarmning/nedkøling påkrævet ift. 
kropskontrol træning og hvilken 
 

Kropsbevidsthed og koordinering 
 
Teori 

 Hvad betyder kropsbevidsthed og hvad gør 
det godt for 

 Udstyr og principper afhængig af race 
 Basisøvelser bl.a. 

o Gulvøvelser 
o Gå på skamler 
o Target med poter  

 
Praktisk træning 
 
Opsamling 

 Fra basis til avanceret – kombination af 
kropsbevidsthed og styrketræning 

 

Balancepuder 
 
Teori 

 Hvad gør balancearbejde godt for 
 Udstyr 
 Hvad skal vi holde øje med 
 Øvelser på balancepuder 

 
Praktisk træning 
 
Opsamling 
 

Cavaletti 
 
Teori 

 Hvad gør cavaletti arbejde godt for 
 Udstyr 
 Afstand – lære at måle sin hund, placere 

cavalettierne i korrekt afstand 
 Hvor meget og hvor lidt - antal repetitioner 

og hjemmetræning 
 Normale udfordringer 
 Hvad skal vi være opmærksomme på ved 

cavaletti arbejde 
 
Praktisk træning 
 
Opsamling 

 Fra basis til avanceret 
 

Planken 
 
Teori 

 Hvad gør plankearbejde godt for 
 Udstyr 
 Introduktion til handling 

 
Praktisk træning 
 
Opsamling 

 Sådan udvider man plankearbejdet 
 

 Afslutning 
 


