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Landsforeningen 
Danmarks civile hundeførerforening 

DcHs uddannelsespolitik 

 

I DcH ønsker vi, at medlemmerne i lokalforeningerne undervises af veluddannede og 
engagerede instruktører. 

I DcH stiller vi derfor krav om uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. 

Gennem udbud af relevant og tidssvarende uddannelse og efteruddannelse vil vi til-

trække, fastholde og udvikle instruktører, og sikre en rød tråd gennem træningen af 
såvel hvalpen, familiehunden og konkurrencehunden. 
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Kredsinstruktører 

Kredsinstruktørers opgaver: 

Kredsinstruktørernes opgave er at varetage grunduddannelsen og eventuelt efterud-
dannelse af lokalforeningsinstruktører. 

Kredsinstruktører er forpligtede til at deltage i et årligt møde med kredsens uddannel-

sesudvalg med henblik på planlægning og tilrettelægning af grunduddannelsen.  

Kredsinstruktører er forpligtede til at deltage på mødet mellem Uddannelsesudvalget, 

kredsenes uddannelsesudvalg og kredsinstruktørerne minimum hvert andet år. 

Udpegning og indstilling af aspiranter til kredsinstruktøruddannelsen: 

Ansøgning om optagelse på kredsinstruktøruddannelsen sendes til kredsens uddannel-
sesudvalg med kopi til Uddannelsesudvalget. Kredsens uddannelsesudvalg sender de-

res eventuelle bemærkninger til ansøgningen til Uddannelsesudvalget.  

Den endelige godkendelse af aspiranten træffes af Uddannelsesudvalget. 

En kredsinstruktøraspirant skal have gennemgået DcHs Instruktørgrunduddannelse 
med en relevant overbygning jfr. nedenfor eller dokumenterbart have tilegnet sig 
samme viden på anden vis.  

Alle kredsinstruktøraspiranter, herunder kredsinstruktøraspiranter, som forventes at 
skulle undervise på Instruktørgrunduddannelsens grundmoduler og på Familiehunde-

overbygningen, skal have mindst 5 års erfaring med praktisk hundetræning og mindst 
3 års erfaring som uddannet lokalforeningsinstruktør indenfor eget specialeområde. 

Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i DcH programmet og 

Rally Lydighed, skal - udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - 
have gennemgået den pågældende overbygning på DcHs Instruktørgrunduddannelse, 

have relevant erfaring som lokalforeningsinstruktør på flere niveauer indenfor det på-
gældende program og have deltaget i konkurrencer. 

Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i Agility-programmet, 

skal - udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - have gennemgået 
Agility-overbygningen på DcHs Instruktørgrunduddannelse, have relevant erfaring 

som lokalforeningsinstruktør på flere niveauer og skal deltage jævnligt i konkurrencer. 

Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i Brugsprøveprogram-

met, skal - udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - have gen-
nemgået IPO-overbygningen til DcHs Instruktørgrunduddannelse samt have et indgå-
ende kendskab til brugsprøveprogrammet. 

I forbindelse med indstillingen til Uddannelsesudvalget skal der vedlægges en fyldest-
gørende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse for de sidste 5 år. 

Uddannelsen til kredsinstruktør: 

Kredsinstruktøraspiranterne gennemgår en uddannelse, der indeholder følgende: 

• Indsigt i DcH’s opbygning og forskellige træningstilbud og tjenester  

• Træningstilrettelæggelse og instruktionsteknik 
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• Pædagogik, psykologi og kommunikation 

• Dyberegående indsigt i hundens udvikling og adfærd/sprog og signaler/problem-

adfærd 

• Dyberegående indsigt i indlæringsprincipper og -metoder 

• Dyberegående indsigt i hundens raceegenskaber. 

• Hundens anatomi og fysiologi. 

Uddannelsen afsluttes med at aspiranterne udarbejder en opgave, som skal forsvares 

mundtligt til en eksamen. 

Krav til at forblive kredsinstruktør: 

En kredsinstruktør kan slettes af listen over godkendte kredsinstruktører af Uddannel-
sesudvalget efter begrundet indstilling fra kredsens uddannelsesudvalg eller hvis 

kredsinstruktøren ikke overholder kravene til at forblive kredsinstruktør, som er: 

• Dokumenteret undervisning 2 gange indenfor 2 år. 

• Dokumenteret deltagelse i 2 kurser indenfor 2 år. Det ene af de 2 kurser skal være 
et kursus arrangeret af Uddannelsesudvalget. 

• Deltagelse på møde mellem Uddannelsesudvalget og kredsenes uddannelsesud-
valg og kredsinstruktørerne mindst hvert andet år. 

• Indrapportering af undervisning, kursusdeltagelse og interesseområder på egen 

profil på www.DcH-tilmeld.dk 

Orlov fra hvervet som kredsinstruktør kan kun gives for 1 år. 

Uddannelsesudvalget har ret til at vurdere den enkelte sag individuelt. 

Hvis særlige omstændigheder kan begrunde en orlovsforlængelse, har Uddannelses-
udvalget ret til at vælge ikke at slette kredsinstruktøren fra listen over godkendte 

kredsinstruktører. Det samme gælder ved en kredsinstruktørs manglende opfyldelse 
af undervisningspligt, manglende kursusdeltagelse eller manglende indrapportering. 

Procedure vedrørende klager over kredsinstruktører: 

En klage over en kredsinstruktør skal sendes skriftligt og underskrevet til kredsens 
uddannelsesvalg, som behandler denne. 

Hvis den pågældende kredsinstruktør er medlem af kredsens uddannelsesudvalg, er 
det kredsbestyrelsen, som overtager behandlingen af klagen. 

Uddannelsesudvalget er gerne behjælpeligt med råd og vejledning i klagesager. 
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Grunduddannelse af lokalforeningsinstruktører 

Formål og forudsætninger: 

Formålet med Instruktørgrunduddannelsen (IGU) er at give lokalforeningsinstruktø-

rerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i 
lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge 

træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. 

Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af in-
struktøraspiranter til uddannelsen. Instruktøraspiranten skal have den fornødne prakti-

ske erfaring med hundearbejde, som udgangspunkt minimum 2 år, og grundlæggende 
kendskab til DcH’s træningstilbud og konkurrenceprogrammer. 

I forbindelse med udvælgelsen bør man vurdere, om vedkommende har interesse for 
funktionen, herunder om vedkommende har møde- og træningsdisciplin og er i stand 
til at lytte til og tale med andre. 

Uddannelsens opbygning og indhold: 

DcH’s Instruktørgrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatori-
ske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-programmet, 

Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IPO). 

Under uddannelsen tilkobles instruktøraspiranten en erfaren lokalforeningsinstruktør 
som føl. 

Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodu-
lerne og mindst én af de 5 overbygninger. Alle grundmodulerne skal som udgangspunkt 

være gennemført uden nævneværdigt fravær inden påbegyndelse af overbygningen. 

Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en 
introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke 

øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan. 

Oversigt over modulerne på uddannelsen: 

Grundmodulerne Varighed 

Modul 1 Velkomst og introduktion til DcH og grunduddannelsen/Intro-
duktion til kommunikation 

1 dag 

Modul 2 Pædagogik, kommunikation og planlægning 1 dag 

Modul 3 Adfærd; hundens udvikling og prægning 1 dag 

Modul 4 Adfærd; hundens sprog og kommunikation 1 dag 

Modul 5 Raceegenskaber 1 dag 
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Modul 6 Indlæringsprincipper og –metoder 1 dag 

Modul 7 Hvalpens socialisering, opdragelse og træning 1 dag 

Modul 8 Grundlæggende holdtræning i praksis 1 dag 

 

Overbygningerne Varighed 

Modul 9 

DcH’s  
Konkurrence-
program 

1. Lydighed 

2. Apport og frit søg 

3. Rundering med halsgivning/bringsel 

4. Spor 

1 dag 

1 dag 

2 dage 

1 dag 

Modul 10 

Agility 

1. Indlæring af forhindringer /sikkerhed 

2. Banebygning til træning og konkurrence 

3. Handling; indlæring af handling, træningsprogram 

4. Handling; undervisning 

1 dag 

1 dage 

2 dage 

2 dage 

Modul 11 

Rally  

1. Grundlæggende basistræning, samarbejde og kontakt 

2. Øvelser og skilte 

3. Regler, bedømmelse og stævneafvikling 

1 dag 

2 dage 

1 dag 

Modul 12 

IPO 

1. Spor 

2. Lydighed 

3. Forsvarsarbejde 

1 dag 

1 dag 

2 dage 

Modul 13 

Træning og 
aktivering af 

familiehunde 

1. Generel træning og aktivering 

2. Finde og bære 

3. Afvekslende og anderledes træning 

4. DcHs Hundeførerkort og  
DcHs Udvidede Hundeførerkort 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

 

Gennemførelse af uddannelsen: 

DcH’s Instruktørgrunduddannelse udbydes og afholdes af kredsenes uddannelsesud-

valg. 

Grunduddannelsen af lokalforeningsinstruktører kan finde sted på tværs af kredsene, 
hvis det er hensigtsmæssigt rent geografisk eller tidsmæssigt.  

Instruktører, der underviser på DcH’s Instruktørgrunduddannelse, skal afholde de en-
kelte moduler i henhold til de af Landsforeningens Uddannelsesudvalg udarbejdede mo-

dulbeskrivelser. Undervisningsmaterialet, der anvendes, skal løbende fornyes i over-
ensstemmelse med udviklingen indenfor hundens adfærd og hundetræning generelt. 
Kredsenes uddannelsesudvalg påser at instruktørerne opfylder disse krav, og at deres 
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materiale er tidssvarende. Anvendes instruktører, der ikke er DcH’s Kredsinstruktører, 
til at undervise på DcH’s Instruktørgrunduddannelse, skal disse være godkendt af 

Landsforeningens Uddannelsesudvalg. 

Ansvaret for at udbyde efteruddannelse til lokalforeningsinstruktørerne påhviler kred-
sens uddannelsesudvalg. 

Både Landsforeningens Uddannelsesudvalg og kredsenes uddannelsesudvalg kan lade 
DcH’s Instruktørgrunduddannelse være adgangskrav ved efteruddannelseskurser. In-

struktørgrunduddannelsen forældes i den forbindelse som udgangspunkt efter 10 år, 
men uddannelsesudvalgene har mulighed for at dispensere i konkrete tilfælde, hvor 
det vurderes, at den pågældende lokalforeningsinstruktør har været aktiv og deltaget 

i efteruddannelse eller på anden måde holdt sig løbende opdateret. 
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Økonomi 

Kredsinstruktører: 

Grunduddannelsen af kredsinstruktørerne udbydes, afholdes og betales af Uddannel-
sesudvalget. 

Efteruddannelsen af kredsinstruktørerne udbydes, afholdes og betales af Uddannelses-
udvalget. Efteruddannelsen af kredsinstruktørerne kan også udbydes, afholdes og be-

tales af kredsenes uddannelsesudvalg. 

Lokalforeningsinstruktører: 

Grunduddannelsen af lokalforeningsinstruktører udbydes og afholdes af kredsenes ud-
dannelsesudvalg. Der er brugerbetaling, således at lokalforeningerne betaler per del-

tager. 

Efteruddannelsen af lokalforeningsinstruktører udbydes og afholdes af kredsenes ud-

dannelsesudvalg, eller de enkelte lokalforeninger. Der er brugerbetaling, således at lo-
kalforeningerne betaler per deltager. Uddannelsesudvalget kan udbyde og afholde kur-
ser for lokalforeningsinstruktører mod brugerbetaling. 

Øvrige målgrupper: 

Uddannelsesudvalget kan udbyde kurser og seminarer for forskellige målgrupper mod 
brugerbetaling.  

 

 

Orientering nr. 45  April 2018 

Uddannelsesudvalget 


