DCH efteruddannelse 2019

Træningsplanlægning
- Hvordan får jeg mere struktur og udbytte af min
egen træning?
- Dette kursus er primært til
trænere(hundeførere)

Instruktør: Charlotte Johansen
Charlotte Johansen har trænet
i DcH i 15 år.
Charlotte blev uddannet
kredsinstruktør i 2016.

Dette kursus tager udgangspunkt i dig som hundefører og den træning,
som du selv går og laver mellem træningsgangene i din egen klub.

Aflyst pga. for få tilmeldte

Har du en plan, hver gang du tager ud og træner?
Har du et overblik over, om i bliver bedre eller om i står i stampe?
Vi vil denne dag arbejde med konkrete forslag til at planlægge din
træning:







Inddele øvelserne I delmomenter
Lave delmål
Hvilken træningsform passer til den enkelte hund/fører/øvelse?
Træningsfaserne: Indlæring – stabilisering – generalisering
Konkurrenctræning

I sit første år DcH begyndte
Charlotte at gå i konkurrence.
Med sin nye hund i 2012, blev
der truffet beslutning om at
stuedressuren skulle have
mere fokus.
Til dagligt er Charlotte lærer,
hvor hun arbejder med synlig
læring og coaching af
kollegaer.

Dato 9. marts 2019
Tid: 9.00 -16.00
Morgenmad: 08.30
Sted: DCH Frederikssund
Holmensvej 29
3600 Frederikssund

Praktisk info:
Deltagere: kredsinstruktører, lokalforeningsinstruktører og
aspiranter og trænere
Antal: 20 personer
Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-1 i
emnefeltet.
Pris: kr. 250,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.
Sidste frist for tilmelding og betaling: 25. februar2019

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Uddannelses Udvalget Kreds 6
Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Stuedressur er fedt
- Hvordan for vi vores hundeførere med på dette?
Instruktør: Charlotte Johansen

DcHs konkurrenceprogram består af både stuedressur og frie øvelser. Tit
er fokussen mest på de frie øvelser, som mange medlemmer bedst kan
lige at træne, inklusiv trænerne.
Hvordan får vi den samme glæde og motivation oparbejdet til at arbejde
på samme måde med stuedressuren?

Charlotte blev uddannet
kredsinstruktør i 2016.
I sit første år DcH begyndte
Charlotte at gå i konkurrence.
Med sin nye hund i 2012, blev
der truffet beslutning om at
stuedressuren skulle have
mere fokus.

På dette kursus vil der være fokus på:






Charlotte Johansen har trænet
i DcH i 15 år.

Delmomenter I øvelserne
Fokus på belønninger og leg med hunden
Generaliseringsfasen, hvad er det?
Coaching af hundeførerne.

Til dagligt er Charlotte lærer,
hvor hun arbejder med synlig
læring og coaching af
kollegaer.

Dato 11. maj 2019
Tid: 9.00 -16.00
Morgenmad: 08.30
Sted:
DCH Frederikssund
Holmensvej 29

Praktisk info:

3600 Frederikssund

Deltagere: kredsinstruktører, lokalforeningsinstruktører og
aspiranter
Antal: 6 med hund og 14 observatører (først til mølle)
Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-2 i
emnefeltet.
Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Pris: kr. 250,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.

Uddannelses Udvalget Kreds 6

Sidste frist for tilmelding og betaling: 11. april 2019

Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Få styr på dine belønninger
Vil du lære at forstå hvordan du kan bruge belønningerne effektivt i din træning
så din hund bliver gladere, mere opmærksom og både du og din hund får
succes.
Når vi mennesker træner, så har vi ofte et mål vi træner henimod. At få en øvelse
færdig, at lære hunden noget bestemt, at kunne gå et konkurrenceprogram eller
andet.
Vores hunde forstår ikke ”målet”. De kan ikke se formålet med at kunne gå feks.
en fri ved fod. Det er noget andet der motiverer dem i træningen, og der er vores
job som træner at forstå, hvad præcis der motivere den enkelte hund, og
hvordan vi bedt bruger det i træningen, så både hund og træner får succes og
har det sjovt samtidigt.
At bruge tid på at udvikle og forstå hvordan du bedst bruger belønningerne i
træningen er alfa og omega for at få succes.






Har du og din hun brug for at lære at lege sammen ?
Eller er det godbidderne der mangler værdi?
Mangler din hund selvkontrol I forbindelse med belænningerne?
Har du styr på dine belønningssignaler?

En hel dag med et kursus i at bruge og udvikle belønningerne

Lea Nor er professionel
hundetræner med fokus på
indlæringspsykologi og
samspillet mellem hund og
menneske.
I 10 år har Lea undervist
hundeejere på alle niveauer.
Alt fra førstegangshundeejere
til erfarne
konkurrenceudøvere og
instruktører og
adfærdsbehandlere.
Lea er grundlægger af
PlayToPeak, Danmarks største
udbyder af onlinekurser
indenfor positiv baseret
hundesport og coaching.
Lea er anderkendt for at skabe
motivation og fokus hos
konkurrencehunde.
Som navnet PlayToPeak
antyder er legen, positive
følelser og engagement
fundamenter i undervisning og
træning.

effektivt i din træning

Dato: 16. juni 2019

Praktisk info:

Tid: 9.00 -16.00

Deltagere: kredsinstruktører, instruktører og aspiranter

Morgenmad: 08.30

Antal: 8 med hund + 10 observatører. Pladserne med hund
er efter først til mølle princippet.

Sted: DCH Stevns
Holtug Bygade 37 A, Holtug

Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-3 i
emnefeltet.
Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.

Instruktør: Lea Nor

4660 Holtug

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Pris: kr. 450,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.

Uddannelses Udvalget Kreds 6

Sidste frist for tilmelding og betaling: 16.maj 2019

Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Fri ved fod
Fri ved for er en kompleks øvelse med mange delmomenter. Fri ved fod kan
være fantastisk, når den virker, men en hade øvelse, hvis den ikke fungerer.
Vi vil gennem kurset styrke relationen mellem hund og fører, så man kan få
stor glæde ved at træne denne øvelse, så den giver træningsglæde hos begge
parter.
På kurset vil vi gennemgå de mange aspekter, som der skal til for at opnå en
Fri ved Fod som alle hunde og deres ejere vil elske.

Instruktør:
Dorte Koue Månsson, træner i
DCH Nivå siden 1993. Har
trænet IGP, B – A og E klassen.
Er uddannet kredsinstruktør
siden 2016.
Tina Nielsen, træner i DCH
Nivå siden 1992. Har selv
trænet lydighedsprogrammet,
IGP. Er uddannet
kredsinstruktør siden 2010.

Dato: 31. august 2019
Tid: 9.00 -16.00
Morgenmad: 08.30
Sted: DCH Kalundborg
Stejlhøj 18 A
4400 Kalundborg

Praktisk info:
Deltagere: kredsinstruktører, instruktører og aspiranter,
trænere
Antal: 8 med hund + 12 observatører. Pladserne med hund
er efter først til mølle princippet.
Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-4 i
emnefeltet.
Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.
Pris: kr. 250,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.
Sidste frist for tilmelding og betaling: 31. juli 2019

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Uddannelses Udvalget Kreds 6
Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Inspiration til hvalpetræning
 Hvalpe skal ikke være lydige, hvalpe skal have det sjovt, samtidig skal
de styrkes til at klare den verden og de situationer vi udsætter dem
for.

Instruktør: Anette Knudsen
Anette Knudsen har trænet i
DcH i 25 år.

Med udgangspunkt i at hvalpen skal bygge tillidsfulde bånd til sin ejer, og den
skal kunne klare de opgaver og situationer vi som ejere sætter dem i, er
denne dag en inspirationsdag til hvad man kan lave på og med et hvalpehold.

 Der vil være gennemgang af forskellige øvelser der giver hvalpen
mental stimulans.
 Der vil være gennemgang af øvelser der styrker hundens
kropskontrol.
 Der vil blive vist enkle øvelser til hverdagslydighed – gå pænt i line –
indkald mm.
 Der vil være forslag til lydtræning.
 og meget mere

Anette blev uddannet
kredsinstruktør i 2013.
Anette er også uddannet
hundeadfærdskonsulent
Den første hund var
konkurrencehund, de næste
er blevet udsat for lidt af det
hele.

Dato: 1. september 2019

Det er vigtigt at hvalpen for en god tillidsfuld start på livet og ikke mindst på
det at gå til træning.
Der vil være debat om hvordan en hvalps træning kan bygges op, så det bliver
en succes for både hund og fører, uanset om det er en jagt, konkurrence eller
familiehund.

Tid: 9.00 -16.00
Morgenmad: 08.30
Sted: DCH Stevns
Holtug Bygade 37 A, Holtug
4660 Holtug

Praktisk info:
Deltagere: kredsinstruktører, instruktører og aspiranter
Antal: 6 med hund + 14 observatører. Pladserne med hund
er efter først til mølle princippet.
Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-5 i
emnefeltet.
Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.
Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Pris: kr. 250,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.

Uddannelses Udvalget Kreds 6

Sidste frist for tilmelding og betaling: 1. august 2019

Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Forstyrrelsestræning
Sådan bruger du forstyrrelseslegen til at styrke din hunds vedholdenhed, fokus
og sikkerhed i øvelserne, uanset hvor du træner eller konkurrerer – og styrker
din og din hunds selvtillid og gejst imens.
 Træning du kan overføre til alle situationer og øger din hunds forståelse
for dens opgaver
 Forståelse for forstyrrelseslegen giver størst afkast med mikroindsats.
 Klare og håndterbare strategier skaber stor sikkerhed

Vil du en gang for alle lære at bruge forstyrrelser effektivt i din træning så
hunden bliver mere og mere fokuseret, vedholden og sikker – hvergang og
uanset hvor i træner og konkurrerer?

3 grunde til at du og dinb hund også kommer til at elske forstyrrelseslegen
 Det er dumt at lade være
 Din hund bliver mere sikker i sine øvelser
 Det er sjovt og i får begge mere selvtillid

En dag med forstyrrelser er et kursus i at bruge forstyrrelser effektivt i din
træning, så træningen ikke kun bliver meget mere udbytterig, men også skaber
større forståelse for øvelserne hos hunden og skaber mere engagement.

Instruktør: Lea Nor
Lea Nor er professionel
hundetræner med fokus på
indlæringspsykologi og
samspillet mellem hund og
menneske.
I 10 år har Lea undervist
hundeejere på alle niveauer.
Alt fra førstegangshundeejere
til erfarne
konkurrenceudøvere og
instruktører og
adfærdsbehandlere.
Lea er grundlægger af
PlayToPeak, Danmarks største
udbyder af onlinekurser
indenfor positiv baseret
hundesport og coaching.
Lea er anderkendt for at skabe
motivation og fokus hos
konkurrencehunde.
Som navnet PlayToPeak
antyder er legen, positive
følelser og engagement
fundamenter i undervisning og
træning.
Dato: 12. oktober 2019

Praktisk info:

Tid: 9.00 -16.00

Deltagere: kredsinstruktører, instruktører og aspiranter

Morgenmad: 08.30

Antal: 8 med hund + 10 observatører. Pladserne med hund
er efter først til mølle princippet.

Sted: DCH Hvidovre

Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-6 i
emnefeltet.

Gl. Køge Landevej 576

Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.

26

2650 Hvidovre

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Pris: kr. 450,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.

Uddannelses Udvalget Kreds 6

Sidste frist for tilmelding og betaling: 12.september 2019

Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Konkurrencetræning
 Hvornår og hvordan bliver man klar til konkurrence?
Instruktør: Charlotte Johansen

Dette kursus er både hundeførere og lokalforeningsinstruktører.
Formålet med kurset er at tale og arbejde med at klargøre ekvipager til
konkurrencer i enten DcH programmet eller Rallylydighed.

Charlotte blev uddannet
kredsinstruktør i 2016.
I sit første år DcH begyndte
Charlotte at gå i konkurrence.

Vi vil komme ind på







Charlotte Johansen har trænet
i DcH i 15 år.

Med sin nye hund i 2012, blev
der truffet beslutning om at
stuedressuren skulle have
mere fokus.

Træningen af øvelser/programmet
Træningsplanlægningen
Hvad er konkurrencetræning?
Forslag til konkurrencetræning?

Til dagligt er Charlotte lærer,
hvor hun arbejder med synlig
læring og coaching af
kollegaer.

Dato: 16. november 2019
Tid: 9.00 -16.00
Morgenmad: 08.30
Sted:

Praktisk info:
Deltagere: kredsinstruktører, instruktører og aspiranter og
trænere
Antal: 6 med hund + 14 observatører. Pladserne med hund
er efter først til mølle princippet.
Tilmelding til anette.dch@gmail.com, skriv kursus 2019-7 i
emnefeltet.
Huskeliste: Tøj til udendørs brug. Dem med hund, diverse
belønninger og det i ellers plejer at bruge til træning.
Pris: kr. 250,00, indbetales til Erik Danielsen når du
modtager kvittering på tilmelding.
Sidste frist for tilmelding og betaling:16. oktober 2019

Spørgsmål eller andre henvendelser skal ske til
Uddannelses Udvalget Kreds 6
Anette Knudsen
Anette.dch@gmail.com eller tlf 60143058 efter kl. 16
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Her er Kredsens første version af kursuskataloget for 2019.

Der er stadig et par ting der arbejdes med, som vil komme i, når de er på plads.

Derudover er der planlagt instruktørweekend d. 17. og 18. august 2019. Særskilt program følger.

Ønsker til kurser afholdt i 2020 kan sendes til Uddannelsesudvalget på anette.dch@gmail.com.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Uddannelsesudvalget Kreds 6

