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Efteruddannelse for instruktører i kreds 3 
21. og 22. november 2020 

Danhostel Viborg, Vinkelvej 36, 8800 Viborg 
 

 
Viborg-kursus er for mange instruktører årets højdepunkt med masser af læring, in-
spiration, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær. Her mødes nye og mere erfarne 
instruktører. De fire forskellige hold vi udbyder i 2020 er efter ønske og opfordring 
fra kredsens instruktører. Det er med stolthed vi kan stille med et stærkt og efter-
spurgt instruktørhold og håber at I tager godt imod vores tilbud.        
 

• Klikker træning af lydighedsøvelser                                                                   
Instruktør Eva Ulsø    

                                                     

• Feltsøg/fremadsendelse                                                                                      
Instruktør Lotte Sørensen   

 

• Spor                                                                                                                          
Instruktør Ulla Pedersen 

 

• Hoopers                                                                                                                    
Instruktør Mona Lindhardt   

 

IGUaspiranter på DcH overbygning er med på Viborg hele weekenden hvor runderingsmodulerne 
afvikles. Alle aspiranter ER tilmeldt. 
Canis klikker forløbet igangsættes på Viborg. De der bliver optaget på uddannelsen ER tilmeldt. 

Vi ser frem til en berigende og fornøjelig weekend 
 
Pva. Udvalget 
Anne Wedel 
 
Praktisk information, tilmeldingsskema samt kursus og instruktør beskrivelser på vedhæftede filer.  
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Overordnet tidsplan og praktiske oplysninger. 
Lørdag: 
7.30 – 08.00  Indkvartering 
8.00 – 08.45  Morgenmad – her under pakning af egen frokost madpakke 
8.45 – 09.00  Velkomst - Praktisk information 
9.00 – 17.00 ca. Undervisning inkl. Frokost og pauser 
18.00  Middag, derefter hygge og aftenkaffe m. brød. 
Søndag: 
08.00 - 08.45  Morgenmad – her under pakning af egen frokost madpakke 
08.45 –14.30  Undervisning inkl. Frokost og pauser 
15.00 –16.00  Kaffe og afslutning i spisesalen 
 
 
Pris:  1750,- inkl. Fuld forplejning og overnatning. Der gives IKKE rabat hvis 

man vælger IKKE at overnatte på vandrehjemmet. 
 
Overnatning: På 2 mands værelser. Enkeltværelse er en mulighed i begrænset om-

fang mod en merpris på 200,-   benyt kommentarfeltet. 
HUSK SENGELINNED, HÅNDKLÆDE mm.  Hunde kan medbringes på væ-
relserne, men må ikke efterlades alene og IKKE opholde sig på de in-
dendørs fællesarealer.   

 Værelserne skal ryddes og nøglen afleveres i receptionen, inden træ-
ningen påbegyndes søndag. Vær rar at aflevere værelserne tømt for 
skrald og pænt rengjort, støvsuget) 

  
Tilmelding: Man tilmelder sig ét modul der følges over hele weekenden. Der skal 

oplyses 1. og 2. prioritet. Udvalget udpeger egnede hunde der kan med-
bringes, evt. ved lodtrækning og fordeler pladserne rimeligt blandt alle 
foreninger.   

 
Kørsel:  Man skal påregne kørsel til træningsarealer.  Det oplyses lørdag mor-

gen, hvilket areal man har fået tildelt.   
 
Drikkevarer: Til frokost udleveres en flaske vand. Øvrige drikkevarer købes. Det er 

ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på vandrerhjemmet.  
 
Husk: Godt udetøj og fodtøj til al slags vejr, toiletartikler, kursusbog, trænings-

udstyr mm.  Og ikke mindst det gode humør.  
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Kursus nr. 1 
 
Lydighedsøvelser. Vejen fra frivillige adfærd til færdige øvelser via klikker træning.  
Eva Ulsø  
 
Henvender sig til den nysgerrige instruktør der underviser i klikker træning eller øn-
sker at erhverve viden om klikkertræning.  
. 
Forudsætning for at medbringe egen hund til den praktiske del:  
Vil være en fordel at hunden har et repertoire af frivillige adfærd. 
Kurset vil indeholde flg: 
Teori:  

• Frivillige adfærd – hvordan starter du op når hunden/hvalpen skal lære at tage 

initiativet 

• Stimuluskontrol – hvordan du sætter signal / kommando på de frivillige ad-

færd 

• Baglænskædning – hvordan du sætter de forskellige adfærd sammen til kæ-

der. Herunder faldgruber og ”Do’s and Don’ts”. 

 

Praktik – formål at arbejde med frivillige adfærd, stimuluskontrol og baglænskæd-
ning 

• Inspiration – til forskellige problemløsninger – blandt andet delkæder og at 

stole på processen 

 
Lidt om instruktøren: 
Eva Ulsø har trænet og konkurreret i DcH programmet i mere end 15 år. Har taget 
både træner- og instruktøruddannelsen ved Canis. Deltaget i flere Clicker Expo og 
anden videreuddannelse og kurser indenfor klikkertræning. 
Er træner og træningsleder i DcH Bording som udelukkende udbyder klikkertræning 
på alle klubbens hold.  
Desuden ivrig konkurrencedeltager med egne hunde (2 tollere som er i henholdsvis B 
og eliteturneringen). 
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Kursus nr. 2 

Fokus på feltsøg og fremadsendelse 
 

Mål for kurset 

• Systematisk opbygning af øvelser 

• Kunne identificere de enkelte færdigheder der ligger i hver øvelse 

• Fordele/ulemper  

• Problemløsning 

Kurset består af praktisk træning med demo hunde underbygget med løbende teori 
på pladsen. Vi bestræber os på og have 4-6 demohunde over weekenden. 
Der er mulighed for at arbejde med andre øvelser i løbet af weekenden - såfremt in-
teresse og tid tillader det.  
 

Målgruppe 

• Alle der har interesse i øget kendskab og nye input til øvelserne 

Observatørpladser 

• Åben for antal  

 
 
Instruktør: Lotte Sørensen 

Interesse: alt der vedrører adfærd, træning og konkurrence  

Træningsmetode: klikkertræning 

Hunde: 2 Border Collies – begge E hunde  
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Kursus nr. 3 
Sporkursus  
Hvordan kommer vi godt i gang med sportræningen, fra hvalp/unghund og 
indlæring af forskellige momenter på en positiv måde, hvor DcH-programmets præ-
cisions er målet. 
 
Kurset henvender sig primært til den instruktør som arbejder med konkurrence-
spor, men også til den instruktør som blot har sportræning engang imellem, men 
hvor ønsket om at ”gøre det rigtigt fra start” er en prioritet. 
 
Ønsket er, at der både er unge og mere spor-erfarne hunde på deltagerlisten, så vi 
kan arbejde med forskellige kriterier i løbet af weekenden. 
Jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i det niveau de tilmeldte hunde er på. 
 
Antal med hund: 8 ekvipager 
Antal uden hund: 4 personer  
 
Vi starter med teori, hvor vi lige skal have afstemt hvad sportræningen indeholde af 
facetter, ellers vil al træningen foregå ude på marken (vi håber på tørvejr☺). 
Det forventes at alle (de fleste) går med på hvert spor. 
 
Emner vi i hvert fald kommer til at berøre: Indlæring fra hvalp, dybt søg, areal, vejr, 
tid, knæk og spidser, genstande, forstyrrelser, intensitet, motivation og hvordan æn-
drer vi utilsigtet adfærd. 
 
Lidt om instruktøren: 
Ulla Pedersen har trænet og konkurreret i DcH i mere end 15 år, både i DcH-pro-
grammet med i de senere år også i Nordisk, hvor skovsporet har fanget interessen 
(sådan går det når man har en terrier ☺) 
Har taget både træner- og instruktøruddannelsen ved Canis. 
DcH-verdenen har den store interesse og specielt konkurrencedelen, hvor jeg også 
bruger tid på dommer-gerningen. 
Har lige fået ny hund i A-klassen, som vi glæder os til at prøve kræfter med de kom-
mende år. (Australsk Koolie) 
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Kursus nr. 4 

Hoopers  

Da Hoopers er en ret ny sport i Danmark er her en kort introduktion. 

 

Hoopers stammer fra USA og har allerede vundet indpas i Holland, Tyskland, Ita-
lien, England, Schweiz, Tjekkiet, Belgien mfl. Og er så småt begyndt at finde fod-
fæste i Danmark.   

                                                                                                                                           
Hoopers går kort fortalt ud på at hunden fjerndirigeres rundt på en nummereret 
bane bestående af hoops (buer), tunneller, tønder, måtter og hegn, mens hand-
ler står i et afgrænset område.  

                                                                                                                                               
En Hoopers bane skal være bygget med et naturligt flow for hunden, den inde-
holder ingen bratte stop eller skarpe sving, der er ingen forhindringer, der skal 
forceres fra bagsiden af eller kravles op eller ned af. Hunden kan altid se den næ-
ste forhindring, den skal tage.  

Da Hoopers er uden belastninger for hunden, henvender sporten sig til alle - 

både to- og firbenede – alle racer, alle aldre, alle højder, alle længder, alle vægt-

klasser og de fleste af elementerne i sporten kan overføres til andre former for 

aktiviteter med din hund.   

                                                                                                                                              

Det er en sport, der booster hundens selvstændighed, som er sjov at træne og 

danner grundlag for et stærkt samarbejde mellem hund og handler. 
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Der vil begge dage blive vekslet mellem teori og praktiske øvelser, ligesom der 
vil indgå gruppearbejde omkring Hooperstræning generelt.                                     

Vi vil komme omkring præsentation og introduktion, desuden: 

• Regelsæt og forhindringer 

• Grundfærdigheder 

• Fokus fremad 

• Træningsmetoder 

• Belønning og motivation 

• Verbale kommandoer og kropssprog 

• Fra træningsmodul til træningsbane 

• Fra begynder til champion 

Lidt om Instruktøren: 

Mona Lindhardt 

Jeg er uddannet DKK instruktør og har rally samt agilityhold på begynder- og fortsætterniveau 
ved DKK Viby. Jeg dyrker agility og rally på konkurrenceplan, men har desværre for ofte ople-
vet at særligt agilityen slider hårdt på hundene med varige skader til følge. Hoopers er derfor 
et fantastisk alternativ, da hundene ikke udsættes for spring, bratte stop og skarpe drejninger. 
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Sporten appellerer bredt og derfor har vi besluttet at få Hoopers på Danmarkskortet. Jeg har 
sammen med min mor Anna Laursen siden november 2019 afholdt henved 50 introkurser for-
delt over hele landet og vi er pionererne indenfor dansk Hoopers. 

 

 

 
  

                                                                                                                                                                                               


