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I samarbejde med Kreds 6 inviterer DcH Jyderup til  hundeførerweekend 23.-
25. Juni 2017.

Hundeførerweekenden er en rigtig god mulighed for såvel nye som gamle 
hundeførere for at få ideer og tips til deres træning, og en god mulighed for at 
få nye perspektiver på problemer og indlæring.

Weekenden gennemføres med tre træningspas: Lørdag formiddag og 
eftermiddag samt søndag formiddag. På de efterfølgende sider kan du blive 
meget klogere på weekenden og ikke mindst læse om de hold vi udbyder.

Lørdag aften afholdes en stor middag, hvor der også er tid til at lave lidt sjov 
og ballade.

Vi er klar til at tage imod dig og din hund fra fredag kl. 16.00 og siger tak for 
denne gang, søndag kl.  14.00.

Kursusgebyret dækker såvel træning som kost. Logi foregår i din campingvogn, 
dit telt eller, som noget nyt, indkvarteret på skolen som er omdrejningspunkt 
for træningen.

Du kan roligt glæde dig, for alle trænere vil være meget engageret og dygtige, 
og ser frem til at møde dig og din hund.

Du skal være medlem af DcH Kreds 6 for at kunne deltage.

Læs løbende opdateringer om weekenden på Facebook i gruppen 
Hundeførerweekend 2017

Vel mødt  

Spørgsmål og kommentarer rettes 
til:

DcH Jyderup
30791823
Jesper Bønnelykke
mail@askely.dk
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1. Program

2. Hold

NB: Der skal være mindst 5 tilmeldte for at vi garanterer at holdet bliver oprettet.
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3. Indkvartering
Venligst marker hvilken form for indkvartering du ønsker på tilmeldingen.
a. Telt eller campingvogn

Du vil få anvist en plads til dit telt/campingvogn tæt på skolen. Der 
er ingen muligheder for at tilslutte strøm.

b. På skolen
Vi har adgang til et antal lokaler på skolen, du har to muligheder: 
• Lokale opdelt efter køn
• Lokale tildelt en gruppe I selv definerer. En ansvarlig udpeges,

alle som tilhører gruppen skriver denne persons navn i tilmelding
(plads til ca. 15 personer)

Bemærk: Ingen hunde på skolen.
c. Toilet og bad

Der er toiletfaciliteter på skolen og i hallen. Endvidere er der en
toiletvogn foran skolen.
Der er udelukkende bad i hallen.

4. Forplejning
Vi lægger meget stor vægt på at forplejningen skal være i top.
a. Drikkevarer

Kan købes i kiosken, vi beder om at du ikke  medbringer egne
drikkevarer.
Alle hold får et udvalg af drikkevarer med ud på træningspassene.

b. Særlige behov
Har du særlige behov mht. mad beder vi dig om at meddele os dette
når du tilmelder dig.

c. Kaffe, Te og kage
Er gratis under hele weekenden. Du er meget velkommen til at
sponsorere og medbringe  en kage, venligst informer os om det på 
forhånd.

5. Diverse
a. Opbevaring af hundeguffer

Der er placeret et køleskab på skolen hvor du kan opbevare dine
hundeguffer.

b. Anerkendelse af trænere
Alle trænere deltager ulønnet, de modtager dog:

• Kørselsgodtgørelse
• Fri logi og kost for sig selv og pårørende
• En gave fra DcH Jyderup ved afslutningen
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4. Tilmelding
Tilmeldingen gennemføres i to tempi. Formålet med dette er at gennemføre en gennem-
skuelig og retfærdig fordeling af hundeførere.

a. Prioriteret tilmelding (18/12-2016 til 31/1-2017)
Hundefører tilmelder sig på hold med en 1. og 2. prioritet. De hold hvor 1.
prioriteterne ikke går op med antallet af pladser, trækkes der lod. Taberne af denne
lodtrækning vil derpå få tilbudt en plads på deres 2. prioritet

3/2-2017 udsendes mail til alle tilmeldte deltagere om resultatet af holdfordelingen.

b. Åben tilmelding (4/2-2017 til 1/6-2017)
Man kan tilmelde sig de resterende pladser, som fordeles efter først-til-mølle
princippet.

Seneste tilmelding er 1/6-2017.

c. Betaling
Gennemføres via NEMTILMELD og med dit kreditkort.

d. Tilmeldingssystem
Alle tilmeldinger styres via vores tilmeldingssystem på
https://hfweekend2014.nemtilmeld.dk/3/, her kan du også se status på din
tilmelding.  Efter tilmelding vil du få en bekræftelsesmail fra systemet.

e. Det med småt
• Der skal mindst være 5 hundeførere på et hold for at vi kan garantere at det

oprettes.
• Et hold består af 5-10 hundeførere.
• Der oprettes kun ekstrahold hvis et planlagt hold ikke oprettes.
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Pris

C1
Træner: Peter Knudsen

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Hundetræner, dommer og kredsinstruktør i DcH
Professionel hundefører

Forventninger til 
hundeførere:

At de er positivt indstillet til at lærer om alternative trænings metoder

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

C programmet, med fokus på kontaktøvelser, samt arbejde med 
rundering og det frie søg, opstart til sporarbejde. 

C2
Træner: Charlotte Johanssen

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Træner, Kredsinstruktør i DcH 

Forventninger til 
hundeførere:

Seriøse hundefører som har mod på at prøve nye ting/udfordringer, samt 
er villige til at hjælpe hinanden, sidst men ikke mindst har lyst til socialt 
hygge.

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Primært rundering og spor, derudover evt. problemstillinger man kan 
komme ud for i de forskellige øvelser

Informationer om hold

B1
Træner: Dorte Månsson

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Træner

Forventninger til 
hundeførere:

At hundefører er interesseret i at øge deres niveau i B-klassen

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Lydighedstræning i forskellige variationer. Afpudsninger i forhold til 
konkurrence. Alternativ ”underholdning” af din hund. Spor og frit søg
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Konkurrence
Træner: Tina Nielsen

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Træneruddannet i 1993 – Kredsinstruktør 2010
”Vær konstruktiv med det hundemateriale du har”

Forventninger til 
hundeførere:

Deltagende, nysgerrige og villig i at afprøve forskellige metoder.
HF – skal som et minimum være B-HF

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Lydighed med fokus på basic.
Feltsøg med fokus på drift.
Genstandsglæde med fokus på bærefasen i feltet. 

Rundering med fokus på fastholdelse og drift

A/E
Træner: Marianne Aakjær

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Mangeårig træner og hundefører i på eliteniveau

Forventninger til 
hundeførere:

At hundefører er interesseret i at øge deres niveau i A og E klassen

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Forskellige former for træning i lydighedsprogram og frie øvelser

B2
Træner: Michael Mandrup Bay

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Træner, Elite hundefører, Hundefører i eftersøgningstjenesten

Forventninger til 
hundeførere:

At hundefører er interesseret i at øge deres niveau i B-klassen

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Lydighedstræning i forskellige variationer. Fokus på din hunds glæde 
ved at arbejde. 
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Rally-Lydighed
Træner: Lene Bentzen 

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Uddannet træner, kredsinstruktør, adfærdsinstruktør v. Turid Rugaas, 
Klikker instruktør v. Karen Pryor,  i gang med konsulentuddannelse i DcH, 
Mine interesser er adfærd, indlæring, underviser hvalpe, unghunde, 
agility, rally-lydighed samt ungdomshold.

Undervisning og træningsfilosofi tager udgangspunkt i forskningens 
nyeste viden, målet at give hund og ejer glæde, kontakt, tillid, forståelse 
for hinanden, som giver gensidig respekt og succes. 
Indlæringsmetoder er operant indlæring med positiv forstærkning, 
motivation og glæde uden negativ indlæring, og altid i trygge rammer 
som vi prioriterer højt.

Forventninger til 
hundeførere:

Interesse for aktiviteten og positivt arbejde, med lyst til mere fokus på 
detaljetræning. Lyst til fri ved fod træning samt træning i de øvelser man 
skal blive bedre til

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Helst det i som deltager ønsker at få forbedret eller starte på, der er frit 
valg på alle hylder, men jeres ønsker skal være modtaget senest 10 dage 
inden weekenden starter af hensyn til planlægning.

Inspiration kan være:
bagpartskontrol (balje eller måtte) – Plads (kasse) – Bakkeøvelser osv.
Træning i de øvelser man ønsker hjælp til (detaljeorienteret)
Træning i fri ved fod
Inspiration og hjælp til de øvelser man ønsker at forbedre.

Grundlæggende Eftersøgning 
(DcH Lydighedsprogram)

Træner: Kirsten Kristensen

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

DcH Dommer i lydighedsprogrammet, dommer asp. i nordisk program.
3. hunde som har opnået oprykning i E-klassen. Nuværende hund er
deltager i konk. i E-klassen samt Nordisk rundering.
Instruktør i Beredskabsstyrelsen, nuværende hund er 5. hund som er 
blevet uddannet som redningshund. Har beskæftigede mig med 
hundearbejde i 40 år

Forventninger til
hundeførere:

At ville og turde prøve anderledes træning i omgivelse som ikke er 
”normal” træningsområder og hundeførerne ville skulle lære og ”slippe” 
deres hunde når de laver praktisk selvstændigt arbejde.
HUNDEFØRERNE SKAL HAVE EN PRAKTISK PÅKLÆDNING, SOM KAN TÅLE 
AT BLIVE SNAVSET.

Weekendens
træning vil
indeholde:

Der vil være lagt meget vægt på eftersøgning efter figurant, men ikke i 
”normal” steder, hvor DcH eftersøgnings finder sted. Hunden vil blive 
trænet i at selvstændigt følge den fært af figurantens fært i området. 
Endvidere vil der også være træning hvor præsentation af løbebaner 
indgår
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Nose Work
Træner: Iben Krarup

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Iben er mangeårig træner og dommer i Rally lydighed. Hun er endvidere 
ejer af Minddog.

Forventninger til 
hundeførere:

Hund og hundefører er motiverede og deltager aktivt i 
undervisningen

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Der lægges stor vægt på sikkerhed, så hverken hunde eller fører skal 
komme til skade af andre mennesker, hunde eller det miljø, som der søges 
i. Sporten i sig selv ses som et positivt sæt at give hunden mental og
fysisk stimulans. Nose Work er med udgangspunkt i positiv forstærkning at 
få hunden til at udvise den korrekte adfærd. Nose Work er en aktivitet, 
som er sikkert og udfordrende samt morsomt for begge parter. 

Selvkontrol, ro og pausetræning
Træner: Thomas Linus

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Uddannet træner, kredsinstruktør, adfærdsinstruktør v. Turid Rugaas, 
Klikker instruktør v. Karen Pryor,  i gang med konsulentuddannelse i DcH, 
Mine interesser er adfærd, indlæring, underviser hvalpe, unghunde, 
agility, rally-lydighed samt ungdomshold.

Uddannet DcH træner, hundeadfærdskonsulent og  kredsinstruktør i DcH 
Bestået BAT instruktør kursus med  Grisha Stewart

Forventninger til 
hundeførere:

alle hunde er velkommen på holdet,  eneste krav er de kan klare 2-dages 
træning 

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Ønsker du en hund som, Ikke tyvstarter, når I træner f.eks. apportering, 
rundering, felt, agility?
Kan være afventende og kontrollerbar, når der er belønninger i sigte?
Ikke går i selvsving, når I leger belønningslege?
Kan slappe af, når der er pause i træningen/ til konkurrencer enten på 
pladsen, på tæppe, bur eller bilen?
Eller med andre ord,  ønsker du ”bare” at få installeret en tænd/sluk 
knap på hunden .
Så er dette kursus lige noget for jer. 
Kurset består både af en teoretisk gennemgang bag principperne,  som 
vi vil benytte os af på kurset og en praktiske del,  som vil tage 
udgangspunkt i de enkle hunde/føreres erfaring, ønsker i forhold til egen 
træning, og deres samhørighed.  
Udover den individuelle tilgang, vil vi også komme igennem en hel del 
grundlæggende øvelser, som vil være med til at skabe en naturlig 
selvbeherskelse hos hundene. 
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Agility øvet
Træner: Mette Müller Nielsen   og Louise Bentzen - de skiftes 

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Mit navn er Mette Müller jeg har løbet agility siden 2009. jeg har 2 pudler 
en på 5 år (klasse 3 hund) og en på 9 mdr. jeg bruger det meste af min 
fritid på træning, kursus og konkurrencer. Jeg underviser hunde på 
forskellige niveauer lige fra hvalpe til øvet konkurrence hold. Jeg har 
erfaring med at løbe med små, mellem og store hunde.  I min træning 
lægger jeg meget vægt på timing og din placering på banen, fart, 
motivation og samarbejde er også en stor del af min træning. Jeg 
tilpasser min træning så den passer til den enkelte hund og føre

Forventninger til 
hundeførere:

Hunde skal kunne alle forhindringer. Når I tilmelder må I gerne skrive 
lidt om jeres trænings niveau.

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Øvet hold 8 deltager niveau kl 2 og 3 
Vi vil arbejde med hundens løbebane og din placering på banen.vi vil 
prøve forskellige løsnings muligheder på banen for at teste hvad der er 
hurtigst og bedst for den enkelte hund og føre. Vi arbejder også meget 
med fart, flow og sikkerhed i banen. Vi lægger vægt på hund og føre 
samarbejde og glæden ved agility.

Agility begynder
Træner:

Baggrund/ 
Træningsfilosofi:

Agility træner, DM deltager og deltager på AG landsholdet

Forventninger til 
hundeførere:

Når I tilmelder må I gerne skrive lidt om jeres trænings niveau.

Weekendens 
træning vil 
indeholde:

Begynder / unghunde agility / kl 1 niveau 
Hunde minimum alder 8 mdr. 
Kurset henvender sig til dig, der har en unghund, begynde/let øvet 
hund.Vi løber på en let bane indeholdende spring og tunneller og øver 
bl.a. timing i forkryds, bagkryds og blindskift. Der vil blive lagt stor 
vægt på fart og glæde og banen bliver tilpasset den enkelte hunds 
niveau

Mette Mûller Nielsen og Louise Bentzen - de skfites




