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Ny hundetræner vil være Danmarks bedste
DyrlægeRingen udvider med endnu en hundetræner. Vicki Val er netop flyttet til Fyn
fra Vestsjælland og glæder sig til at dele sine erfaringer som agilitytræner med
fynboerne på agilitybanen ved Tommerup Dyreklinik.
Vicky Val er lidt mere glad for hunde end de fleste. Hjemme har hun hele fire af slagsen og
al fritid går med at træne agility – enten på banen derhjemme i Ladegård Mark eller ved
Tommerup Dyreklinik.
”Der er noget helt unikt i samarbejdet mellem mennesker og dyr. Derfor elsker jeg
hundetræning,” fortæller Vicki Val.
Hun har haft hund så længe, hun kan huske. I dag har hun tre Field Trial Cocker Spaniel og
en Field Trial Springer Spaniel. De tre af hundene tager hun med på jagt sammen med sin
mand. Springer Spanielen Maddie træner hun agility med. Agility er forhindringsløb på tid.
”For fire år siden intensiverede jeg min træning og tog alle de kurser og certifikater, jeg
kunne opdrive som agilitytræner. Derudover har jeg personligt allieret mig med Allan Peter
Nielsen, der er tidligere landstræner for Dansk Kennel Klub. Han kommer og træner mig på
Fyn. Jeg knokler for, at Maddie og jeg skal kvalificere os til Danmarksmesterskaberne næste
år,” smiler Vicki og fortæller, at hun drømmer om, at agility kommer på OL-programmet en
dag.
Hundetræning skal først og fremmest være sjov
Vickis ambitioner er store, men det betyder ikke, at det skal være surt og seriøst at træne –
og sådan bliver det også langt fra på Vickis nye hold hos DyrlægeRingen:
”Masser af ros og masser af godbidder er centrale elementer i min undervisning. Jeg tager
afstand fra kæft-trit-og-retning mentaliteten. Det handler om at opbygge et godt
sammenhold mellem hund og ejer med respekt – og masser af sjov,” forklarer Vicki.
Holdstart 23. august
Agility betyder hurtighed, adræthed og smidighed og kan dyrkes af alle sunde og raske
hunde. Nogle racer har mere anlæg for det andre, men alle kan være med.
Der er træningsstart tirsdag den 23. august. Et hold for nybegyndere. Og et hold for øvede.
DyrlægeRingen tilbyder også hvalpetræning og lydighedstræning. Her er også holdstart uge
34. Læs mere på DyrlægeRingens hjemmeside.

