
Ting det kan være lurt å ha med... 

 
Til hunden: 
Fôr 

 Vi anbefaler at du tar med deg det fôret du pleier å bruke, da utvalget av hundefôr i nærbutikkene er 
meget begrenset. 

 
Treningsutstyr 

 Det utstyret du vanligvis bruker når du trener med hunden din   
o godbiter 

 det kan være lurt å ha med litt forskjellige godbiter – det blir mange treningstimer, og det 
kan være greit å ha noe å variere med.  

 gjerne alternative belønninger i form av klikker, fløyte, gjenstander etc 
o belønningsskål 
o langline (minimum 7-8 meter lang, gjerne i et materiale som ikke brenner i hendene eller er vondt 

å holde i) 
o sele (dersom du bruker sele til vanlig på hunden din, og den sitter godt, fungerer den også fint ifm 

søksarbeid) 
 alle som skal trene en del søk i forbindelse med Ukeskurs Hundesport/ Søk må ha med 

en godt tilpasset sele.  
 Ukeskurs Trinn-1 kommer også til å trene litt søk, så vi anbefaler også disse å ta med en 

sele. En enkel sykkelsele vil duge til det meste, og gjør jobben enklere for både hund og 
eier i forbindelse med søk- og andre aktiviteter. 

o klyper til sporlegging (se eget dokument) 
 de som vil legge litt ekstra vekt på søk ifm Ukeskurs Hundesport/ Søk trenger ca 50 

klyper 
 alle andre trenger ca 25 klyper 

o apportgjenstander (f. eks en sammenrullet sokk med tape i endene, et lite stykke  hageslange 
eller andre ting som det er lett for hunden å plukke opp, bære og levere) 

 de som vil legge litt ekstra vekt på søk ifm Ukeskurs Hundesport/ Søk bør ha med en del 
forskjellige apportgjenstander, mens de andre bør ha minimum en god gjenstand å trene 
apportering med. 

o vannskål 
 husk også en ”mobil” vannskål og noe å transportere litt vann med. På varme dager er 

det viktig å ha rikelig med drikke til hunden for å få den til å yte optimalt. 

Til deg 
Klær 

 Klær og fottøy til all slags vær (vi kan få alt fra stekende sol og 30 varmegrader, til regn og minusgrader 
om natten...) 

 Det kan være lurt med et ekstra sett med skotøy, dersom man skulle bli så våt på bena at de ikke er tørre 
til dagen etter...  

 
Tur- og fritidsutstyr 

 Ryggsekk 

 Termos/ noe å ha en eventuell matpakke i 

 Noe å sitte på når vi har pauser under treningsøktene anbefales, sitteunderlag, klappstol e.l 
 

Sengetøy og håndklær 

 Det er dyner og puter i leilighetene, men sengetrekk (laken, putevar og dynetrekk), må du ha med selv, 
evt kan dette leies i velkomstsenteret. 

 Håndklær til deg, hunden og til kjøkkenet må du også ha med 
 

Annet 

 Badetøy (det er bademuligheter i flere omkringliggende småvann og elver) 

 Myggolje/ myggservietter, evt innendørs myggstoppere til å koble i stikkontakten 

 Stretchlaken e.l til å dekke møbler med hvis man har hunder med tendens til å snike seg opp i møblene 
, eller hvis hunden røyter ekstremt mye. 

 Fiskeutstyr (det er blant annet i fiskemuligheter i Veslesetervannet) 

 Evt terrengsykkel og golfutstyr 

 Kjøkkenet er enkelt utstyrt, trenger du mer ”avansert” kjøkkenutstyr som for eksempel hvitløkspresse, 
marinadepensel etc, bør du ta med dette hjemmefra. 

 Skrivesaker 
 

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du trenger råd om utstyr eller andre ting du kommer til å trenge på ukeskurs. 


