TRANUM KURSER
FOR DcH INSTUKTØRER
KREDS 1
2022

Uddannelsesudvalget Kreds 1 Tranum Kurser
Den 08. og 09. januar 2022
Tranum Strand
Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter,
Strandvejen 83, Tranum Strand,
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 51 00

Der er mulighed for overnatning
fra fredag til lørdag.
Pris 250 kr.
Indkvartering mellem
Kl. 20:15 og 20.45

Lørdag:

Søndag:

Indskrivning: 07.30 - 8.00
Alle deltagere SKAL melde deres
ankomst i receptionen

Morgenmad kl.08.00 – 08.45
Værelserne skal afleveres inden
undervisningen påbegyndes

Morgenmad: 07.30 - 08.15

Sengelinned og håndklæder
skal ikke medbringes
Der er ingen forplejning fredag
aften.

Velkomst
Præsentation af instruktører:
08.15 - 08.25

Undervisning
kl.09.00 – 12.00
inkl. Formiddagskaffe med
basser

Undervisning
kl.08.30 – 12.00

Det er ikke muligt at benytte
pejsestuen
Bemærk at det ikke er
enkeltmands værelser og det er
ikke muligt at udlevere nøgler

Frokost kl.12.00 - 13.00

Frokost kl.12.00 – 13.00

Undervisning
kl.13.00 -15.00

Undervisning
kl.13.00 – 15.00

Eftermiddagskaffe og kage
kl.15.00-15.15

Eftermiddagskaffe og kage.
Afslutning med tak til instruktører
kl.15.00 - 15.30

Undervisning
kl.15.15 – kan forsætte indtil
17.30
Kammeratskabsaften
Kl.19.00 til 01.30 i den store sal.
Kl. 21.00-01.00
DJ kommer og vender plader

Evalueringsskemaer
sendes ud elektronisk
søndag eftermiddag kl.15.30

Husk danseskoene!
Natmad med kaffe
Deltagerpris:

Lørdag til søndag: kr. 2000,00
Inkl. i prisen er overnatning på 2-8 personer værelser inkl. sengelinned, håndklæder,
helpension og natmad.

Klubmodul skal benyttes ved tilmelding, som er bindende. Se vedhæftet link
Ved afbud efter sidste tilmeldingsdato er det lokalforeningen, der står for og finde en anden
instruktør, der kan overtage pladsen.
Sidste tilmelding: søndag den 28. november 2021
Betaling: Lokalforeninger modtager en opkrævning i januar 2021 fra kasseren.
Rettidigt indsendte tilmeldinger fordeles, således at alle lokalforeninger bliver til gode set.
Vær opmærksom på, at der laves lodtrækning om pladserne med hund.
Lokalforeningsformændene modtager en oversigt over tilmeldte senest uge 49. De enkelte
trænere får direkte tilbagemelding senest inden udgangen af uge 50, fra Tanya Bach Kjeldsen.
Vigtig info:
Medbragte drikkevarer må kun nydes på værelserne og ikke andre steder i huset og selvfølgelig
rydder man op på værelserne inden afrejse.
Brugt sengelinned m.m. anbringes i bure på gangen
Priser på drikkevarer på Tranum Strand, deltagerne betaler selv drikkevarer til måltiderne:
Øl: 20 kr.

Sodavand: 25 kr.

Husets vin/ fl.: 110 kr.

Mokai/Breezer: 35 kr.

Pak din hunds bur ind i et uldtæppe og giv din hund et dækken på, så den kun skal opvarme buret.
Såfremt det er muligt, kan man med fordel ”putte” flere hunde i hver bil.
HUSK: Praktisk, varmt tøj og fodtøj til dig selv, evt. også en stol og pandelampe.
Godbidder og legetøj til din hund samt jeres grønne kursusbog.
Såfremt du bliver forhindret, meldes afbud til Tanya Bach Kjeldsen på 61 46 93 86.
Alle deltagere SKAL melde sig i receptionen lørdag morgen.

Uddannelsesudvalget ønsker du får størst muligt udbytte
og inspiration med hjem.
Vi ser frem til at se dig!
På vegne af Uddannelsesudvalget
Tanya Bach Kjeldsen

Kursus 1: Agility
Instruktør:
Kursusleder:
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Jane Elene Christensen
Gert Bruus
10
16

Kursusbeskrivelse:
Find den hurtigste linje og få afprøvet flere forskellige handlingsmuligheder af, for at finde
den bedste løsning for dig og din hund. Få finpudset dine teknikker så du kan løbe svære
sektioner uden altid at føle dig stresset, men vær dog også forberedt på at du får løbet lidt
J. Målet for hvordan det skal se ud, er en bevægelse, der er blød og i balance, og at man
finder den bedste balance mellem hundens selvstændighed og handlerens kontrol. Som
underviser er jeg meget detaljeorienteret og forklarer gerne hver eneste handlings
manøvrer, til den mindste detalje. Jeg er tålmodig og dedikeret i at give kursisterne de
værktøjer der skal til, for at løbe baner som kursisterne ikke troede var muligt.

Praktisk info: Kurset foregår i ridehal

Instruktørbeskrivelse
Jane har løbet agility i 24 år og har undervist i de seneste 15 år. I de sidste 3 år har hun
undervist på fuld tid, hvor hun underviser både i Danmark og i udlandet.
Jane har deltaget på landsholdet, har dyrket agility på det højeste niveau igennem mange
år og er Danmarksmester 2020.
Jane er uddannet OneMind Dogs Coach.

Kursus 2: Apport & Feltsøg
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Berit Kristensen
Tine Holst
For alle
10
16

Kursusbeskrivelse:
Apport:
Hvad er en god apporterings øvelse
Holde apport i ro
Tempo i øvelsen
Konkurrenceøvlse

Feltsøg:
Hvad er forudsætning for et godt feltsøg
Søgning på fært
Selvstændigt søg
Konkurrenceøvelse

Praktisk info: Kurset foregår udendørs

Instruktørbeskrivelse
Berits mål med virke som instruktør er, at hjælpe hundeførere, der har et mål med
træningen. At give dem ideer og vejledning, der kan målrette træningen til et godt
konkurrenceresultat.
Berit ønsker både at motivere hund og hundeføre i træningen.

Kursus 3: Klikkertræning
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Jan Østergaard
Lotte Friis Thomsen
For alle
8
16

Kursusbeskrivelse
Lørdag starter vi med en teoretisk gennemgang af hvordan vi kan bruge klikkertræning
systematisk og optimalt i vores lydighedstræning. Resten af dagen vil foregå udenfor hvor
vi skal arbejde med de ting vi har talt om J
Grundfærdigheder – Delmomenter – Baglænskædning - Signal på adfærd – Target –
Platform – Doggie-Zen – Belønnings kvalitet – Belønnings frekvens – Timing –
Kriteriesætning.
Søndag skal vi arbejde ude hele dagen med hundeførers egne valgte øvelser hvor vi vil
gøre brug af alle de teknikker værktøjer vi talte og arbejde med lørdag J

Praktisk info: Kurset foregår udendørs

Instruktørbeskrivelse
Jan Østergaard har arbejdet med klikkertræning siden 2008. Han startede som træner i
DcH Skive hvor han havde CBAE klikker lydigheds hold. Han har været igennem alle DcH
lydigheds klasser med egne hunde, men stoppede I 2016 aktivt I DcH regi. Dette da al tid
og energi blev lagt i at rejse rundt som instruktør. Klikkertræning har givet Jan mange
sjove oplevelser som f.eks. undervisning I Spanien Norge USA, Canada og Finland og så
har han været rundt I næsten hele Danmark og mødt de mest fantastiske mennesker og
hunde J

Kursus 4: Eftersøgning
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Jette Nybo Andersen
Jannie Christensen
For alle
8
16

Kursusbeskrivelse:
Kurset indeholder øvelsen eftersøgning (DcH-programmet) eller rundering (nordisk
program), for mig er træningen det samme. Øvelsen er en kompleks øvelse, hvor der skal
være en god balance i at motivere hunden til at løbe i et løb, med stort engagement og
lydighed, samtidig med en høj grad af selvstændighed til at opsøge og melde de
figuranter, der er. Træningen bygges op i 3 hovedområder hver for sig: løbearbejde,
opsøg af figuranter og melding af figuranter (halsgivning eller bringsel). Vi vil arbejde med
idéer til opbygning af øvelsen for den nye hund og problemløsning for den mere erfarne
hund.

Praktisk info: Kurset foregår udendørs

Instruktørbeskrivelse
Jette Nybo Andersen er kredsinstruktør og konkurrencehundefører. Hun har altid haft
Labrador og har nu den 5. af slagsen – nemlig Pluto. Hun konkurrerer i DcH programmet,
hvor Pluto er i Eliteklassen og deltager desuden i Eliteturneringen. Jette er i 2021 kåret
Danmarksmester i elite klassen.
Jette har også konkurreret i det Nordiske program i både spor og rundering. Interesserer
sig mest for at træne konkurrencehunde.

Kursus 5: Samarbejde mellem hund og fører
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Karina Annesen
Mai-Britt Key Kristiansen
For alle
8
16

Kursusbeskrivelse:
Tænk før du træner. Se det fra hundens perspektiv - og udnyt det i din træning.
Det er detaljen der gør forskellen - men ofte overser vi det væsentlige. Der er helt basale
ting, der skal være opfyldt, inden man kaster sig ud i træning og øvelser. Men så er der
også grundlag for et fantastisk samarbejde.
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med hund - begyndere og erfarne. Deltagerne
fremsender problematikker eller temaer til forbedring senest 1 uge inden kurset. Der laves
generel teori for alle og i praktikken arbejdes med individuelle løsningsforslag (og måske
lidt mere J) - som alle kan have glæde af.

Praktisk info: Kurset foregår udendørs

Instruktørbeskrivelse
Karina Annesen har arbejdet med hundetræning siden 1990. Tidligere træner og dommer i
DcH programmet.
Har konkurreret i DcH lydighedsprogram, sporhundeprøver og IGP. IGP Danmarksmester i
DcH, DKK og SBH. Mange gange deltager i IGP 3 VM - både for belgiske hyrdehunde
samt FCI (alle racer). Erfaring med kurser i spor og lydighed, samt coaching/vejledning i
hundetræning. Stifter af KA HundesamVærd i 2020, med fokus på samværet mellem hund
og fører.

Kursus 6: Ryst posen og kom i gang
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Martin Knudsen
Morten Jensen
C og B hundefører
10
16

Kursusbeskrivelse:
Ryst posen og kom i gang……. Og ”får det bedste ud af det man har”.
Udfordringer kan være mange – Lineføring/fri ved fod (hunden hænger og synes det er
kedeligt) – Stå, sit, dæk (bliver ikke i positionen eller går med) – Fremadsendelse (hunden
synes markeringer er mere spændende eller vil selv bestemmes, hvornår den skal dækkes
af) – Rundering (hunden hopper op af figurant eller mangler halsgivning)
Kort sagt, find udfordringer og få hjælp til og få det løst.

Praktisk info: Kurset foregår udendørs

Instruktørbeskrivelse
Martin Knudsen kommer fra Fyn, hvor han til daglig træner IGP i Schæfer hundeklubben
kreds 9. Martin er en erfaren instruktør på Tranum og har bidraget med mange
løsningsforslag samt undervist i forskellige emner igennem tiden. Martins motto: ”Få det
bedste ud af det man har”.
Martin er verdenskendt indenfor IGP. Han har deltaget 5 gange ved de internationale
mesterskaber. Martin er landstræner for det Mexicanske landshold og er uddannet
figurant. I 2018 var Martin figurant ved WUSV Championship IGP i Randers. Figurant ved
DcHs DM IGP i Langeskov 2019.
Jubilæums år for Martin – 10 år i træk

Kursus 7: Nosework
Instruktør:
Kursusleder:
Niveau
Antal pladser med hund:
Max. deltager antal:

Peter Knudsen
Maj-Britt Thomsen
Let øvede hunde med færtkendskab
8
12

Kursusbeskrivelse:
Nosework
Grundlæggende teori omkring indlæring af fastholdelse af fært og markering i et færtsøg,
miljø træning med søgeopgaver, samt arbejde med hundenes individuelle niveau og
stadie i hvordan man bygger et søg op.
Grundlæggende indlæring af færtsøg inden for området id-fært, for dem der vil prøve at
arbejde med nosework/id fært.
- sværhedsgrader i indlæring læse hunden i søg
- hvad har betydning for selve søget
Kurset består i gennemgang af hvordan man bygger markering og fastholdelse op, og en
praktisk del, hvor vi prøver det på hundene.
Praktisk info: Medbring gode godbidder eller anden belønning og klikker
Praktisk info: Kurset foregår i ridehal. Medbring gode godbidder eller anden
belønning og klikker.

Instruktørbeskrivelse
Peter har gået med hund i DcH siden 1995, har taget træner, dommer og kredsinstruktør
uddannelsen, er formand for DcH landskonkurrenceudvalg, og været tilknyttet nosework
udvalget i DcH som konsulent.
Han har arbejdet med søgehunde professionelt i over 10 år i Toldstyrelsen og været
instruktør for nye hundeførere.

