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Etter en spørrerunde til medlemmene på facebook, var det mange som hadde 
lyst til å bli kjent med hundesporten Kreativ Lydighet og vi fikk godkjenning av 
styret til å danne en gruppe. 
9. februar i fjor inviterte vi til første trening inne i klubbhuset. Anniken Jensen 
holdt en teori før treningen.  
Ikke alle visste hva Kreativ Lydighet er, så det var greit å få en forklaring på 
forskjellen på Freestyle og HTM (Heelwork To Music) og hva som kreves for å 
starte i de ulike grenene.  
Mange hadde møtt opp for å lære og for å trene. Vi var rundt 20 personer både 
denne og de neste treningskveldene. 
De som ikke kunne noe fra før, fikk hjelp til innlæring av ulike øvelser, mens de 
som allerede var i gang kunne velge hva de ville ha hjelp til.  
Det var vinter så alt foregikk inne i klubbens lokaler. Det ble en del ventetid, og 
etter hvert ble fler og fler borte fra treningene.  
Men vi ble en liten gjeng som alltid dukket opp og ble flinkere og flinkere til 
både trening av hund og til å hjelpe hverandre i treningen. 
Våren kom og det var fint å trene ute igjen. Da kunne vi utfolde oss enda mer 
med tanke på konkurranse-rettet trening.  
Etterhvert som vi har holdt på har flere blitt inspirert til å finne musikk og lage 
program. Noen trives også bare med triksetrening. 
Vi har hatt en kveld med Jessica Karlgren, sølvvinneren i VM og EM 2014. Hun 
delte av sin kunnskap og erfaring og hun ga oss motivasjon til videre trening. 
 
Pr i dag er vi en gjeng på 7 personer og 11 hunder som trener mer eller mindre 
fast hver torsdag. 
Vi har ingen instruktør, men vi er heldige som har Anniken som vi kan rådføre 
oss med. Hun er også dommer i KL. 
Det er en fantastisk motiverende gjeng som alltid er der for hverandre og gir 
hverandre råd og inspirasjon. 
 
Planer for 2015: 
Vi skal ha stevne i Kreativ Lydighet den 23.mai 2015. 
Klasse 1, 2 og 3 i Freestyle 
Klasse 1, 2 og 3 i HTM 
Rekruttklasse 
Åpen Klasse 
6+ 
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Vi har ikke planlagt noe kurs, men vil kanskje prøve å få til noen teoridager og 
nybegynnerdager hvis det er interesse for det. 
Av de 7 personene som trener er vi mest sannsynlig 4 som vil starte 
konkurranser dette året. 
Vår faste treningsdag er på torsdager fra kl. 12. 
Vi har som regel hatt en ekstratrening på lørdagene inne i klubbhuset når det 
har vært ledig. 
Vi har også en Facebookside som heter Dansegruppa i FOBHK, hvor vi avtaler 
treninger utenom den faste torsdagen og deler bilder, filmer og erfaringer. 
 
 
En logrende hilsen fra 
Hanne Bache-Mathiesen Henriksen og resten av dansegruppa 
 


