Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015
E-klassen
E1
Kursusindhold: jer og jeres hund
Vi arbejder med de problemer I har med Eprogrammet
Praktik og lidt teori
Sætte hunden og én selv i den rette stemning
Dele øvelser i momenter
Spor, rundering, felt og lydighed
Sætter sammen med holdet en dagsorden,
arbejder og hygger

Bruno Hyldahl

Kreds 4

Kredsinstruktør, trænet hund i DcH og Schæferhunde
klubben i 31 år. Uddannet træner i DcH Esbjerg i 1983.
Deltaget i DcH DM mange gange i lydighed B,A og E og
de sidste 4 år i IPO.
Har sammen med Helle 4 hunde i husstanden.
.

A-klassen
A1 Øvede

Jette Nybo Andersen

For A-hundefører der tidligere har deltaget i
konkurrence. Målet er oprykning til E-klassen med
et godt resultat. Der arbejdes med individuel
problemløsning samt større sikkerhed i øvelserne.
Præcision fra start.
Fokus på træningen er at hund og fører skal have
det sjovt men også arbejde målrettet for at nå de
mål der er sat for netop den hund og fører.
.

Jette er kredsinstruktør, hjemmehørende i Esbjerg og
har undervist i diverse kredskurser og på
Vandelkurset.
Jette interesserer sig for at træne konkurrencehunde,
stærkeste side er arbejdsøvelserne: spor, eftersøgning
og felt.
Jette konkurrerer selv med sine hunde i DcH
programmet og i Nordisk program både spor og
rundering

A2 Nyoprykkede

Marianne Aakjær

Træningen vil være målrettet den nye A-hund.
Undgå fejlindlæring, her arbejdes med indlæring
og forståelse af øvelserne med henblik på at blive
klar til at deltage i A-konkurrence med et godt
resultat.
Der vil overvejene blive arbejdet med eftersøgning
(løbearbejde) samt spor

Uddannet kredsinstruktør og hundeadfærdskonsulent
Har selv haft bla. Rotweiler og Labrador som har
konkurreret i eliteklassen samt i E-turneringen.
Har også prøvet kræfter med nordisk program og
deltaget til nordiske mesterskaber i Finland.Har
jævnligt deltaget til DM
Har pt. en Labrador på 2½ som starter i A klassen 2015

Kreds 4

Kreds 1

B-klassen
B1 øvet

Anette Knudsen

Kreds 6

Henvender sig til konkurrence hundeføreren der
trænger til at få finjusteret nogle øvelser så de
sidste point til A-klassen kommer i hus.
Der bliver trænet på øvelser som bruges til
konkurrence. Dog aldrig færdige øvelser.
Der bliver lagt vægt på hundens udførelse af
øvelserne – hurtighed - sikkerhed -glæde.
Der vil blive lavet anderledes ”træning” med
henblik på variation og hvad der ellers bliver
fundet på.
”Er åben for idéer fra hundeførere - som også er
åbne for mine idéer”

Startede med egen hund i 1994, derefter træner,
dommer, hundeadfærdskonsulent og kredsinstruktør.
Er desuden formand for uddannelsesudvalget i DcH
kreds 6
Har pt. en Labrador på 1½ år som afprøves både i DcH
lydighed og retriever træning.
” Er ikke fastlåst på én træningsmetode men bruger
det der virker på den enkelte”
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B2 nye B-hunde.

Kurt Skytthe

Hjælp til op/start af nye øvelser i B kontra C samt
problemløsning i andre øvelser.
Jeg vil gerne se glade og samarbejdsvillige hunde.
Derfor bruger jeg meget positiv forstærkning.
Jeg arbejder meget med at kommandoer skal være
få og tydelige

Kurt skriver:
Jeg har gået med hund siden 1996 er både træner og
dommer. Har tidligere haft to krydsninger (
labradorer-hønsehund – schnauzer) og en hvalp af
den. Den gamle blev ”A” hund og den anden blev ”E”
hund.
PT har jeg en Kelpie på 5 år, som er ”E” hund.

B og C-Klassen
C/B 1
Position/platform/bringsel/spor
Vi skal arbejde med hele programmet og I vil få
mulighed for at afprøve platform som redskab til
Standøvelser, Her og Plads,I vil få mulighed for at arbejde med target i fx
fremsendelse og ”tomt Skjul” – i Rundering kan vi
afprøve både Hals og Bringsel,
I Fri v. Fod kommer I til at tydeliggøre for hunden
hvad øvelsen går ud på med fjernbelønning.
Til sporet, knæk og genstande har jeg også et par
tricks.

C/B 2 KLIKKERTRÆNING
Grundlæggende klikkertræning
Kurset henvender sig til dem som ønsker at vide
hvordan man bruger klikker i forbindelse med
træning af hunde.
Der stilles ikke krav til at du ved noget om at træne
med klikker – men at du ønsker at få den
grundlæggende viden.
Du er også velkommen hvis du er i gang med
klikkertræning, men gerne vil genopfriske.
Der lægges stor vægt på at både hunden og
føreren skal have det sjovt.
Vi vil bla. arbejde med belønning og selvkontrol.
Kurset vil veksle mellem teori og praktik
Der skal medbringes: Flere forskellige slags
gode/bløde godbidder og legetøj som hunden
synes om – og en klikker!

Else Grønkjær Knudsen

Kreds 5

Kreds 2

Har været træner i snart 20 år og kredsinstruktør i 10
år og har gennem årene erhvervet mig viden om
mange områder inden for hundetræning. Jeg er
uddannet klikkertræner ( Canis) Silkeborg) og
hundemassør ( v. Magtor). Jeg har en bred interesse
for adfærd, indlæring og konkurrencetræning. Det at
få kendskab til nye metoder og udvikle træning hen
mod det perfekte synes jeg er facinerende. – Som
enkelte øvelse er Sporet nok det der står mit hjerte
nærmest – men generelt er det, at opleve hunden
”knække koden”,der giver mig ”et kick” uanset hvilken
øvelse.

Helle Troelsen

Kreds 2

Er træner i DcH Herning
Er uddannet kredsinstruktør, hundeadfærds konsulent
og klikkertræner .
Har arbejdet med klikker siden 2008 og har taget
mange kurser både ved Canis og Hund & Træning.
Er aktiv konkurrence hundefører i Rally lydighed både i
DcH og DKK
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C-klassen
C1

Peter Knudsen

Holdet er tiltænkt hundeførere der deltager i
konkurrence og ønsker at opnå et højere resultat.
Udgangspunktet i undervisningen vil være at
arbejde med øvelserne i konkurrenceprogrammet,
ikke nødvendigvis som hele øvelser men opdelt
med fokus på deltagernes individuelle problemer i
øvelserne, samt at arbejde med rundering og
næseøvelserne, frit søg og opstart på spor.

Har været med i DcH siden 1995 hvor jeg har været
igennem flere uddannelser, træner, dommer og
kredsinstruktør. Jeg ved en del om konkurrencer da
jeg er formand for landsforeningens
konkurrenceudvalg.
En af mine kæpheste har altid været at hundeførere
skal være bedre til at læse deres hunde i øvelserne,
både lydighed og arbejdsøvelserne, for dermed at
kunne opnå de bedste resultater i hundearbejdet.
Det er noget jeg kender fra mit daglige arbejde, hvor
jeg lever af at arbejde med at søge med hund, og i lige
så høj gradfor at kunne læse hunden. jeg arbejder
nemlig som narko-hundefører i SKAT, et arbejde hvor
vi er nødt til at kunne læse vore hunde i søge arbejdet
og hvor jeg desuden er instruktør.

C2

Kaj Rasmussen

Dette hold er for den nye C-hund der har afsluttet
hvalpe/unghunde-hold og som ikke tidligere har
stillet i konkurrence.
Der arbejdes seriøst med alle C-programmets
øvelser med henblik på konkurrence.
Hunde og ejere der kun har begrænset erfaring
med de større arbejdsøvelser, felt, rondering og
fremadsendelse bør tilmelde sig dette hold.
Der arbejdes med individuelle løsninger og den
rette belønningsform så motivationen bevares.

Har sin daglige gang i DcH Skanderborg. Kaj brænder
for konkurrence sporten og har ført adskillige hunde
frem til både DM og Nordisk spor. Er desuden
hvalpevært for STH ( servicehunde til handicappede)
pt. labradoren Mutti.
Kaj er sammen med sin egen hunden, sch . på 4 år
udtaget til E-turneringen 2015
Motto: Det er sjovere for mig, at kunne forme en hund
til at kunne vinde – end selv at vinde.

Familiehundehold
Familie1

Pernille Jørgensen

Kreds 6

Kreds 3

Kreds 4

”Familiehundehold” hvor der bliver lejlighed til at
prøve lidt af hvert. Vi kigger på almindelig lydighed
og rally, laver lidt næsearbejde og hvis der er
stemning for det, vil vi prøve lidt cirkusnumre og
”dogparkour”
Der stilles ikke krav til hundens alder.

Har sin daglige gang i DcH Aabenraa. Har været træner
i rigtig mange år på mange niveauer. Er desuden
lands- og kredsinstruktør og udgivet mange artikler til
eksempelvis DcH-bladet. Ønsker at det skal være sjovt
at være hundeejer og at være hund, også selv om der
ikke er konkurrencemål. Det vigtigste er de gode
relationer mellem hund og hundefører.

Familie2 ”Styr dig hund”

Heidi Rømer Hansen

Træningen på dette hold vil bestå af hovedsagelig
praktik men også teori. Vi skal arbejde med
forskellige måder af kontakt og fastholdelse af
denne, selvkontrol ( for hunden),
adfærd,signaler,sprog, BAT mm.
Samarbejdet mellem hund og fører er ”det, det
handler om”
Husk her: et ”slap af tæppe”, legetøj,godbidder og
tålmodighed!

Instruktør og Hundeadfærdskonsulent DcH
Christiansfeld.
Hovedinteresser: samarbejde mellem hund og fører,
adfærd, sprog ( hundsk) og signaler.
Nuværende hund: Labrador, B-klasse

Kreds 4
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Familie3 Dog-dancing/tricks

Annalouise Kjær

Tricks/elementer fra dog-dancing: På dette hold vil
vi fokusere på at lære hundene forskellige tricks –
både kreative, udfordrende, anderledes, flotte,
søde, nemme og svære tricks.
Tricks udvikler samarbejdet med din hund på en
helt speciel, sjov og kreativ måde, og styrker
hundens kropsbevidsthed, opfindsomhed og
selvtillid.
Alle hunde, både unge og gamle, kan være med, da
vi tilpasser tricksene efter hundens fysiske
formåen.
Vi vil, hvis der er interesse for det, forsøge at
sammensætte en lille serie til musik, som vi kan
vise for de øvrige deltagere søndag til frokost.

Annalouise skriver: Jeg er 17 år og vokset op med
hunde. Jeg har været aktiv medlem af DcH siden jeg
var 8 år, hvor jeg startede træning med familiens
gamle hund. Da jeg blev 10 år fik jeg min egen hund,
Aske, som er af racen Sort Spids. Jeg er uddannet
agility-instruktør indenfor DcH og underviser to gange
om ugen, henholdsvis i agility og dog-dancing. Jeg har
bred erfaring indenfor indlæring af diverse alternative
tricks, da jeg altid har syntes at det var mere
interessant end traditionel lydighedstræning og jeg
har optrådt med Aske ved flere lejligheder

BC5

BRUGSHUNDEPRØVE Susan Aino Kjær

Kreds 5

Kreds 5

FÆRDSELSPRØVE/træning. Vi træner seriøst med
alle elementer, der indgår i færdselsprøven.
Søndag går vi op til prøven med dommer Morten
Jensen, og forhåbentlig består alle.
Alle hunde over 15 måneder med en vis
grundlæggende lydighed (kontakt mellem hund og
fører skal være i orden, kendskab til fri ved fod, sit
og dæk) kan deltage.
Hunde med aggressioner/uvilje mod andre hunde
og mennesker kan ikke deltage.
Praktisk information: Hvis du ikke har en FCI
stambog skal du rekvirere en bestillingsseddel ved
DKK. for at få et startnummer. Resultatet fra
prøven kan indskrives i DcH´s resultathæfte. Husk
at tilmelde dig til prøve på Dch-online.
Prøvegebyr 150,- indbetales sammen med
deltagergebyr

Hjemmehørende i DcH Brenderup og Omegn. Træner
siden 1997 i både DcH programmet og Rally-lydighed.
Uddannet kredsinstruktør og hundeadfærdskonsulent.
Formand for DcHs landsuddannelsesudvalg.
Træner IPO med min egen hund

AG1

Anders Barny Lindhardt

Agility

Holdet træner og der aflægges prøve ved DcH
Hadsund/ by.

Dette hold er for øvede hunde og førere!
Timing/præcision – lær at se på din hund under
træning og til stævne.
Derudover vil der være noget træning af hvordan”
konkurrence” påvirker os mentalt, samt vores valg
under et løb.
Holdet træner noget af tiden sammen med hold 2
Holdet træner i DcH Hadsund hele weekenden

Er både dommer i DcH og DKK
Ivrig udøver med egne hunde
Instruktør i DcH-Riiskov for alle niveauer

AG2

Ann Kirstine Møller Brask

Agility

For den uøvede hund/fører
Undervisningen vil komme til at omhandle timing
og præcision i løbet, både for hund og fører samt
korrekt belønninger af hunden, så denne får størst
mulige succes og derved glæde og motivation.
Der vil ydermere blive lagt fokus på felt træning,

Kreds 3

Kreds 3

Hjemmehørende i DcH- Risskov, har undervist i agility i
4 år. Har trænet med labrador og løber nu med border
collie. Er uddannet træner igennem DcH. både i
lydighed og agility. Har trænet hund i 10 år indenfor
IPO, DcH-program, DKK lydighed og agility
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sikker slalom og forskellige handlingsformer.
Holdet træner noget af tiden sammen med hold 1
Holdet træner i DcH Hadsundhele weekenden
.

R2

Rally lydighed

For den erfarne konkurrencehundefører i ekspert
og champion klasse. Der vil være fokus på flow og
holdning samt drilske kombinationer, men også
indlæring af de lidt svære øvelser med
baglænskædning, shaping, klikker og target. Dertil
kigges på hundens forståelse og hundeførens
adskillelse af øvelserne. hele weekenden og
træningen finder sted i den positive rally ånd.
Noget af træningen vil være sammen med hold 1
Træningen foregår i DcH Hadsund

R1

Rally lydighed

For den forholdsvis nye konkurrencehundefører,
primært i begynder og øvede klasser. Der arbejdes
med skilteforståelse og baneflow samt eventuelt
bedømmelde. Derudover indlæring og udførelse af
øvelser fra alle klasser, der anvendes blandt andet
baglænskædning,shaping,klikker og target. Hele
weekenden og træningen finder sted i den positive
rally ånd.
Noget af træningen vil være sammen med hold 2
Træningen vil foregå ved DcH Hadsund

Iben Marianne Krarup Pedersen
Kreds 5
Tilknyttet DcH Højme
Taget DcH træneruddannelse på Sjælland og er
uddannet på det første hold af rally dommere .
Derudover er jeg uddannet coach og faciliator, hvilket
jeg også bruger i min undervisning, hvor jeg til
hverdag underviser i lydighed, rally samt agility
Jeg træner selv agility, rally, lydighed og tricks med
mine 2 Australske Kelpier hvor jeg er hhv. ekspert og
championklasse. Jeg har undervist og trænet rally
siden 2006, hvor vi introducerede sporten i DcH.
Jeg ynder at se samarbejdet på banen , hund og fører
imellem – og gør mit yderste for at hundeføreren får
noget brugbart med hjem fra turen på rallybanen til
konkurrencer

Majken Sørensen

Kreds 4

Tilknyttet DcH Esbjerg
Er uddannet både lydigheds,-agility-og rallylydigheds
træner, men har tabt hjertet til rallylydighed.
Bruger min viden fra både lydighed, agility,
supplerende kurser og efteruddannelse i
rallytræningen, hvilket giver et godt mix og bred
tilgang
Har i forbindelse med træning af egen hund, som
tidligere er blevet mishandlet, været nødt til at tænke
nye kreative og positive indlæringsmetoder
Udlært rally lydighedsdommer i 2011 og dømt DM 3 år

Foredrag om hundens sanser ved adfærdskonsulent Gitte Albæk Bielefeldt
Er hunde farveblinde?
Kan hunde se i mørke?
Bliver hundens lugtesans ringere med alderen?
Bliv klogere på hvordan din hund opfatter verden!
Lørdag kl. 19.30 i mødelokalet 1. sal i hovedhuset
Foredraget er gratis og alle deltagere er meget velkomne.
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