
PROGRAM 
  

HUNDEKJØRINGSLEIR UKE 40/17
 

SØNDAG 1. OKTOBER

Ankomst mellom klokken 17 og 18. Foreldrene reiser fra gården innen kl. 18. Innkvartering, bli 
kjent og informasjon om leiruken. Kveldsmat kl. 20 og sengetid fra kl. 21.
 
MANDAG 2. OKTOBER

Kl 07:00    Vekking
Kl 07:30    Stelle høner og plukke egg og delta i å sette frem frokost på gårdskjøkkenet
Kl 08:00    Frokost og lage matpakker og fylle flasker/termoser
Kl 09:00    Stelle og fore hundene og valpene
Kl 10:30    Teori/opplæring i hundekjøring, lære å sele på, lære å spenne inn, osv. 
                Lære å håndtere hunder og lese deres signaler. Hva forteller hunden deg når den gjør  
      sånn og slik? Hvordan vi behandler hunder.
Kl 12:00    Formiddagsmat
Kl 13:00    Lære hundekjøring fra A-Å i praksis. Ut å kjøre hund med vogner. Stell av hundene etter  
                treningen. Barna kjører kun trygge hunder i lag med rutinerte voksne.
Kl 16:00    Middag
Kl 17:00    Barnas egen tid på gården. Lek og morro
Kl 19:00    Kveldsforing av stell av hundene og valpene
Kl 20:00    Kveldsmat og Inger-Marie forteller historier fra hundeløp. Vi ser på bilder og filmer.

TIRSDAG 3. OKTOBER

Kl 07:00     Vekking
Kl 07.30     Stelle høner og plukke egg og delta i å sette frem frokost på gårdskjøkkenet
Kl 08:30     Frokost og lage matpakker og fylle flasker/termoser
Kl 09:00     Stelle og fore hundene og valpene
Kl 10:30     Teori/opplæring i hundekjøring, lære å sele på, lære å spenne inn, osv.  
       Hvordan lære egen hund å trekke. Trekk-lek med hund.
Kl 12:00     Formiddagsmat
Kl 13:00     Lære hundekjøring fra A-Å i praksis. Ut å kjøre hund med vogner.  
       Stell av hundene etter treningen. Barna kjører kun trygge hunder i lag med 
                 rutinerte voksne.
Kl 16:00     Middag
Kl 17:00     Barnas egen tid på gården. Lek og morro
Kl 19:00     Kveldsforing av stell av hundene og valpene
Kl 20:00     Kveldsmat og Inger-Marie forteller historier fra hundeløp. Vi ser på bilder og filmer.
 
 
ONSDAG 4. OKTOBER

Kl 07:00     Vekking
Kl 07.30:    Stelle høner og plukke egg og delta i å sette frem frokost på gårdskjøkkenet
Kl 08:00     Frokost og lage matpakker og fylle flasker/termoser



Kl 09:00     Stelle og fore hundene og valpene
Kl 10:30     Teori/opplæring i hundekjøring, lære å sele på, lære å spenne inn, osv. 
                 Enkle dressurøvelser med hund. Lære de små triksene som gjør at barna kan klare  
                 å snørekjøre eller snøreløpe med egen hund når de kommer hjem.
Kl 12:00     Formiddagsmat
Kl 13:00     Lære hundekjøring fra A-Å i praksis. Ut å kjøre hund med vogner. Stell av hundene 
                 etter treningen. Barna kjører kun trygge hunder i lag med rutinerte voksne.
Kl 16:00     Middag
Kl 17:00     Barnas egen tid på gården. Lek og morro
Kl 19:00     Kveldsforing av stell av hundene og valpene
Kl 20:00     Kveldsmat og Inger-Marie forteller historier fra hundeløp. Vi ser på bilder og filmer.

TORSDAG 5. OKTOBER

Kl 07:00    Vekking
Kl 07:30    Stelle høner og plukke egg og delta i å sette frem frokost på gårdskjøkkenet
Kl 08:00    Frokost og lage matpakker og fylle flasker/termoser
Kl 09:00    Stelle og fore hundene og valpene
Kl 10:30    Ut på tur i skogen med hundene. Vi tar med oss ”bålmat” til formiddags og 
                tar ”villmarks-økt” med hundene i bånd. Lære barna å binde fast hundene skikkelig  
                og ta vare på dem ”i felt”;  Finne skygge, gi dem vann, osv.
Kl 13:00    Lære hundekjøring fra A-Å i praksis. Ut å kjøre hund med vogner. Stell av hundene etter  
                treningen. Barna kjører kun trygge hunder i lag med rutinerte voksne.
Kl 16:00    Middag
Kl 17:00    Barnas egen tid på gården. Lek og morro
Kl 19:00    Kveldsforing av stell av hundene og valpene
Kl 20:00    Kveldsmat og Inger-Marie forteller historier fra hundeløp. Vi ser på bilder og filmer.

FREDAG 6. OKTOBER

Kl 07:00    Vekking
Kl 07.30    Stelle høner og plukke egg og delta i å sette frem frokost på gårdskjøkkenet
Kl 08:00    Frokost og lage matpakker og fylle flasker/termoser
Kl 09:00    Stelle og fore hundene og valpene
Kl 10:30    Vi drar på ”langtur” med alle hundene. ”Siste-tur-med-gjengen”.
Kl 16:00    Middag
Kl 17:00    Foreldrene henter barna.
 

Arrangør av Hundekjøringsleiren er Inger-Marie Haaland, mobil: 941 74 838 
e-post: inger-marie@farmen-flotterud.no
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