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Uddannelsespolitik:
I DcHhar vi vores eget interne uddannelsessystem. Det er landsudvalget for uddannelse, som styrer det. Hver kreds har deres eget uddannelsesudvalg, som står for uddannelse af instruktører
samt efteruddannelse.
I DcH ønsker vi, at medlemmerne i lokalforeningerne undervises af veluddannede og engagerede
instruktører.
I DcH stiller vi derfor krav om uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer.
Gennem udbud af relevant og tidssvarende uddannelse og efteruddannelse vil vi tiltrække,
fastholde og udvikle instruktører, og sikre en rød tråd gennem træningen af såvel hvalpen, familiehunden og konkurrencehunden.

Uddannelsesudvalget i kreds 6:
Uddannelsesudvalget i kreds 6 (KUU6) består af en formand, som bliver valgt i lige år på kredsinstruktørernes årsmøde, samt 3-5 medlemmer. Formanden skal være fungerende kredsinstruktør.
Formand:

Charlotte Johansen, kredsinstruktør

Medlem:

Joan Andersen, kredsinstruktør

Medlem:

Trine Møller Nielsen, lokalforeningsinstruktør

Medlem:

Christian Zahle, lokalforeningsinstruktør

Kommunikation:
Al kommunikation til KUU6 skal sendes på mail: udd@dch-kreds6.dk
Uddannelsesudvalget vil løbende anvende kredsens Facebook-side til info omkring uddannelse af
nye instruktører og kursus med efteruddannelse. Det er ikke på kredsens Facebook-side, at der vil
blive svaret på spørgsmål.
I løbet af kort tid vil al tilmelding til uddannelse skulle foregå via kreds 6 klubmodul.
Ved tilmelding og/eller spørgsmål til IGU bruges følgende mail: tilmeld-udd@dch-kreds6.dk
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IGU (Instruktørgrunduddannelse)
Formål og forudsætninger:
Formålet med Instruktørgrunduddannelsen (IGU) er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred
uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et
kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes
individuelle træningsbehov.
Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af instruktøraspiranter til uddannelsen. Instruktøraspiranten skal have den fornødne praktiske erfaring med hundearbejde, som udgangspunkt minimum 2 år som aktiv hundefører, og grundlæggende kendskab
til DcH’s træningstilbud og konkurrence-programmer.
I forbindelse med udvælgelsen bør man vurdere, om vedkommende har interesse for funktionen,
herunder om vedkommende har møde- og træningsdisciplin og er i stand til at lytte til og tale med
andre.
Uddannelsens opbygning og indhold:
DcH’s Instruktørgrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle,
og en overbygning, der er opdelt i 6 specialområder (DcH-programmet, Agility, Rally-lydighed,
Familiehunde, Nose Work og IGP). Under uddannelsen bør instruktøraspiranten tilkobles en erfaren lokalforeningsinstruktør som føl.
Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og
mindst én af de 6 overbygninger. Alle grundmodulerne skal som udgangspunkt være gennemført
uden nævneværdigt fravær inden påbegyndelse af overbygningen.
Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke øvelser udbydes som
efteruddannelse på kredsplan.
Oversigt over modulerne på uddannelsen:
Grundmoduler
Modul 1
Velkomst og introduktion til DcH og grunduddannelsen/Introduktion til kommunikation
Modul 2
Pædagogik, kommunikation og planlægning

Varighed
1 dag
1 dag
= en weekend med overnatning

Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Adfærd; hundens udvikling og adfærd
Adfærd; hundens sprog og kommunikation
Raceegenskaber
Indlæringsprincipper og –metoder
Hvalpens socialisering, opdragelse og træning
Grundlæggende holdtræning i praksis
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Oversigt over overbygningerne:
Overbygningerne
Modul 9
DcH’s
Konkurrenceprogram

Modul 10
Agility

1. Lydighed
2. Apport og frit søg
3. Rundering med halsgivning/bringsel
4. Spor
5. Regler, bedømmelse og
konkurrenceafvikling

Varighed
1 dag
1 dag
2 dage
1 dag
1 aften

1. Indlæring af forhindringer
/sikkerhed
2. Banebygning til træning og
konkurrence
3. Handling; indlæring og
handling, træningsprogram
4. Handling; undervisning

1 dag

1. Grundlæggende basistræning, samarbejde og kontakt
2. Gennemgang af skiltene,
træningsmetoder og holdtræning i praksis
3. Regler, bedømmelse og
stævneafvikling

1 dag

Modul 12
IGP

1. Spor
2. Lydighed
3. Forsvarsarbejde

1 dag
1 dag
2 dage

Modul 13
Træning og
aktivering af
familiehunde

1. Generel træning og aktivering
2. Finde og bære
3. Afvekslende og anderledes
træning
4. DcHs Hundeførerkort og
DcHs Udvidede Hundeførerkort

1 dag

Modul 11
Rally

1 dag
2 dage
2 dage

2 dage

1 dag

1 dag
1 dag
1 dag
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Modul 14
Nose Work

1. Udvikling af hundens selvstændige søgelyst, læsning
af hund og indlæring af duften lavendel.
2. Førerens arbejde, færtteori
og tilrettelæggelse af søgeøvelser.
3. Prøveregler og konkurrencetræning.

2 dage

2 dage

2 dage

I kreds 6 udbyder vi følgende overbygninger: DcH lydighed, Rally lydighed, Agility, Træning og
aktivering af familehunde samt Nosework.
IGP og Nordisk bliver udbudt af Landsudvalget i uddannelse efter behov.
Tilmelding:
Tilmelding til uddannelse sker via kredsens klubmodul. Tilmeldingsfrist for opstart i januar er 1.
oktober. Tilmeldingsfrist for opstart i august er 1. maj.
Priser:
Grundmoduler
Overbygning DcH
Overbygning Rally
Overbygning Agility
Overbygning Familehunde
Overbygning nosework

Kr. 2500,Kr. 1250,Kr. 1250,Kr. 2000,Kr. 1000,Kr. 1250,-

Praktisk information:
Kommunikation
Al kommunikation foregår via e-mail og over kredsens klubmodul. Kommunikationen er direkte
til instruktøraspiranterne.
Mødetidspunkt og varighed
Alle moduler holdes som dagskursus. Kurserne starter kl. 8.30 med fælles morgenkaffe og undervisningen forventes at slutte kl. 16.00. Der serveres frokost, når det passer i instruktørens program
samt kaffe og kage inden dagen er slut.
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Forplejning
Alle modulerne er med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Der er inkluderet 2 øl/vand.
Yderligere drikkevarer kan købes i klubberne. Det forventes, at klubberne serverer en frokost, som
er tilpasset årstiden og vejret.
Påklædning
Vær altid klædt på til vind og vejr. Praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt, og som også er til at
holde ud at sidde inde i. Alle værtsklubber sætter pris på, at mudret fodtøj bliver skiftet til indendørsfodtøj eller bliver gjort rent i børsterne ved indgangen. Medbring altid regntøj.
Udbuddet af uddannelse i kreds 6:
Der er opstart på grundmodulerne to gange om året – januar/februar samt august. Overbygningerne bliver som udgangspunkt kun udbudt om efteråret.
Der skal være mindst otte tilmeldte for at grundmodulerne startes op. Der skal være mindst 6 tilmeldte for at en overbygning startes op. I tilfælde med få tilmeldte aspiranter kan et samarbejde
med kreds 5 komme på tale.

Efteruddannelse:
KUU6 har også pligt til at udbyde efteruddannelse til lokalforeningsinstruktørerne i kredsen. Dette
sker med løbende kurser i løbet af året. Udbuddet afspejler udvalgets ideer samt indkommende
forslag fra lokalforeningerne.
Alle kurser med efteruddannelse bliver slået op på kreds 6 klubmodul samt sendt på mail til lokalforeningerne.
Brug af kredsinstruktører:
Lokalforeningerne har altid mulighed for at kontakte en kredsinstruktør for aftale om et kursus i
den enkelte lokalforening. Kommunikationen foregår direkte mellem lokalforening og kredsinstruktøren.
Lokalforeningen forventes at betale kørselsgodtgørelse efter statens takst direkte til kredsinstruktøren. En lille gave i erkendelighed er også at ønske.
På kredsens klubmodul er der en oversigt over kredsinstruktører, deres interesseområder samt
kontaktinformation: https://dch-kreds6.dk/kredsinstruktoerer
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