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         Juni 2019 

TEMADAG FOR HUNDEFØRERE 
KONTAKT – MOTIVATION – SAMARBEJDE 

 
Denne dag har vi fokus på den gode relation mellem hund og fører med leg, beløn-
ning, alternative øvelser, sjov og glæde. Alle hundeførere, uanset disciplin og niveau 
kan deltage. Der stilles ingen krav til alder eller færdigheder. Her møder du instruk-
tører der ser på din hund med nye øjne og sætter alt ind på at du skal få succes med 
den videre træning. Udfordringer med mindre hverdagsproblemer kan også klares.     
  
Træningsudvalget står for forplejning - vi har super dygtige instruktører - I har glade 
hunde og er åben og modtagelig for nyt – det kan kun blive en god dag.    
 
Dato: lørdag den 24. august, deadline for tilmelding 10. august 
Sted:  DcH Skanderborg`s træningsanlæg i Teglgraven 
Program:  morgenmad 8.30, træning 9.00 – 16.00, med indlagt frokost og pauser.  
Pris:  175,- pr. hundesnude. 
Medbring rigeligt med gode bløde guffer, hundens yndlingslegetøj gerne 2 ens, klik-
ker hvis du bruger det, et tæppe.   
  
Vi udbyder 3 moduler. 

1. Alternative øvelser. Instruktør Inge Holst Møller 

2. Sjov og motiverende indlæring. Instruktør Anette Barksman 

3. Uhensigtsmæssig adfærd. Instruktør Trine Solberg 

Instruktør og holdbeskrivelse findes på næste side sammen med tilmeldingsblanket. 
 
Vi ser frem til en indholdsrig dag. 
Vel mødt. 
Pva. Træningsudvalget 
Anne Wedel 
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1. Samarbejde, alternative øvelser – Inge Holst Møller, DcH Kaløvig  

Her arbejdes med fokus og glæde mellem hund og ejer. Der introduceres al-
ternative øvelser baseret på frivillig adfærd med belønning på rette tid og 
sted. Her bruges både platform, kegler og baljer. Her får du værktøjer til selv 
at sætte noget i gang og få opbygget et fortroligt forhold til din hund 
Det skal være sjovt og hunden i centrum. 
 
Uddannet DcH instruktør 2000 
Canis klikkertræneruddannelse 2014 
Mange efteruddannelses kurser. 
Under uddannelse som DcH kredsinstruktør. 
 

2. Sjov og motiverende indlæring – Anette Barksman, DcH Nørhald 

Sjov og motiverende indlæring af stigende sværhedsgrad 
a) Forskellige belønningsmåder. Hvad motiverer din hund i relationen til dig? 

b) ”Trappen” trin 1 - trin 2…. vi starter fra bunden. 

- principperne kan bruges til alle former for øvelser 

Uddannet DcH instruktør 2000 
Hundeadfærdskonsulent  2010 
Mange efteruddannelseskurser  
Under uddannelse som DcH kredsinstruktør 
 

3. Uhensigtsmæssig adfærd – Trine Soelberg, DcH Lindholm 

Har din hund udviklet en irriterende adfærd, dels derhjemme, dels overfor om-
givelserne på træningspladsen og på de daglige lufte ture?? 
Voldsom glæde, utidig gøén, hoppe op, udfald eller angst og nervøsitet så er 
dette hold for dig. 
 
Uddannet DcH instruktør 2003 
Hundeadfærdskonsulent  2009   
Kredsinstruktør  2012 
Mange efteruddannelseskurser 
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Tilmelding og betaling  
Bindende tilmelding senest den 4. august på mail: uddannelse.kreds3@yahoo.dk 
efter først - til – mølle - princippet. 
Man tilmelder sig ét modul der følges hele dagen. Er du i tvivl om hvilket modul du 
skal vælge rådgiver jeg meget gerne. 
Betalingsopkrævning udsendes umiddelbart efter deadline, pris 175,-  
Pladsen kan IKKE overdrages uden samtykke fra Anne W. 
 
Kurset er praktisk, så du skal medbringe egen hund; ingen observatørpladser. 
 
 
Navn:   Mail adr.:     Hold: 
 
 
Hund:  
Navn:   Alder:             Køn:     Race: 
 
 
 
 
Særlige udfordringer: 
 
 
 
 
 
Andet instruktøren bør vide: 

 
 
 

 
 - 
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