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                                                                                                                                                                                             Juni 2022 

 
Efteruddannelse for instruktører i kreds 3 

19. og 20. november 2022 
Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg 

 
 
Viborg-kursuset er for mange instruktører årets højdepunkt med masser af læring, 
inspiration, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær. Her mødes nye og mere erfarne 
instruktører. Vi har bestræbt os på et alsidigt program, så der er noget for alle. Kurserne 
er listet i alfabetisk rækkefølge efter instruktør.      

 
 

Kursus nr. 1 
Helhedstræning/konkurrence set up 
Instruktør Helle Sejer Damkjær 

 
 
Kursus nr.  2 

Opstart med rundering – Canis metoden 
Instruktør Jan Østergaard 

 
Kursus nr.  3 

Den gode belønning / Lege udvikling 
Instruktør Kasper Ottesen 

 
Kursus nr.  4 

Spor - DcH-Konkurrence program 
 Instruktør Ulla Pedersen 
 
Kursus nr.  5 

Håndtering og hverdagstræning 
Instruktør Winnie Bøge                   
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Overordnet tidsplan og praktiske oplysninger, med forbehold for små 
justeringer. 
 
Lørdag: 
7.30 – 08.00  Indkvartering 
8.00 – 08.45 Morgenmad – her under pakning af egen  frokost 

madpakke, incl. 1 flaske vand. 
8.45 – 09.00  Velkomst - Praktisk information 
9.00 – 17.00  Undervisning inkl. frokost og pauser 
18.00   Middag, derefter hygge og aftenkaffe m. brød. 
Efter aftensmaden  Hygge i kursuslokalet.  

Øl, vin og flaske vand kan købes. 
 
 
Søndag: 
08.00 - 08.45 Morgenmad – her under pakning af egen frokost 

madpakke, incl. 1 flaske vand. 
08.45 –14.30  Undervisning inkl. frokost og pauser 
15.00 –16.00  Kaffe og afslutning i spisesalen 
 
 
  



 

Uddannelsesudvalget Kreds 3 
Carsten Rasmussen 
Mobil  2368 4646      
Mail: carsten@dch-vejle.dk 

 
 

Side  3 

 

 

I år kan du vælge imellem 2 tilmeldings former. 
  

1900,- pr. person.  Overnatning på flere sengs værelse”  2 eller flere.  
Med fuld forplejning.  
Værelses makker kan ønskes ved tilmelding.  
Alle værelser har toielet og håndvask på værelset. 
Nogle værelser har også bad på værelset andre deler fælles 

baderum.  
 
1600,- pr. person.  Ingen overnatning. Med fuld forplejning 

 
Hund på værelse  Kr. 50 /hund. 
 
Fredags overnatning:  

De deltagere der ønsker at komme fredag skal selv bestille en 
ekstra overnatning fra fredag til lørdag, de kan afhente nøgle i 
receptionen fredag imellem 16 og 18, og afregne denne 
overnatning ved ankomst. Ref.: https://danhostelviborg.dk/ 
 

Anden overratning 
 
Det er ikke mulig at booke enkeltværelse til dette års Viborg 
Kursus, hvis du har behov for enkeltværelse, må du selv finde 
overnatning, et forslag kan være.  
https://motel-spar10-viborg.dk 

 
 
Overnatning: HUSK SENGELINNED, HÅNDKLÆDE mm.   

Overnatning foregår på Viborg Vandrehjem, værelserne fordeles 
af udvalget. 
Hunde må tages med på værelserne, hunde må ikke være i 
møblerne og må ikke efterlades alene på værelset.  
Ingen hunde på de indendørs fællesarealer.   

 Værelserne skal ryddes og nøglen afleveres i receptionen, inden 
træningen påbegyndes søndag. Vær rar at aflevere værelserne 
pænt rengjort, så vi er velkommen igen næste år, tømt for affald 
og støvsuget hvis nødvendig.  
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Tilmelding: Tilmeldingen kun gennem forening.   
Vejledning for forenings tilmelding findes på forsiden. 

 
Du tilmelder dig ét modul, der følges over hele weekenden.  
Der skal oplyses 1. og 2. prioritet. 

   
Endelig bekræftigelse af kursus og hund med, bekræftes efter 
deadline.   
Her bekræftes kursus – hund med – værelse/ingen overnatning. 

  
Der er er begrænset antal værelser.  
Ved for mange ønsker fordeles kurser/værelser af udvalg, 
rimeligt blandt alle foreninger. 

 
Kørsel:  Man skal påregne kørsel til træningsarealer/skov, DcH Viborg.  
 
Drikkevarer: I frokosten er inkluderet en flaske vand. Øvrige drikkevarer 

købes. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på 
vandrehjemmet.  

 
Husk:  

 Godt udetøj. 
 fodtøj til al slags vejr.  
 toiletartikler.  
 kursusbog.  
 godbidder.  
 træningsudstyr mm.   
 Og ikke mindst det gode humør.   

 

Vi ser frem til en berigende og fornøjelig weekend.  
 
Kursus og instruktør beskrivelser herunder.  
Tilmeldingsskema i Klubmodul.  

https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
P.v.a. Udvalget 
Carsten Rasmussen   
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Kursus nr. 1 Helle Sejer Damkjær 

Kursus beskrivelse 

Helhedstræning/konkurrence set up 
Hvordan kommer man fra den daglige træning af detaljer til en god konkurrence? 
Kurset henvender sig til instruktører, der ønsker viden om, hvordan man kommer fra alle de detaljer 
og momenter man oftest har fokus på i træningen, til at kunne gå et overbevisende 
konkurrenceprogram med intensitet og glæde. Fokus vil være på lydighedsdelen af DcH eller det 
Nordiske program. 
På kurset kommer vi ind på: 
Helhedstræning: 

 Hvordan man kan træne helheder uden at dræne hundens energi ift. udeblivelser af belønninger  

 Hvordan kan man træne helheder, uden at hunden selv begynder at tilbyde adfærden før 
kommandoen (tyvstarter) 

 Hvad gør man før hver øvelse, mellem øvelserne og ved afslutning af hver øvelse til en 
konkurrence? - hvordan trænes det? 

Konkurrence-set-up træning: 
 Hvordan forbereder man hunden på forstyrrelser, der kan være til en konkurrence? 

 Hvordan får man hunden til at MESTRE med stor udstråling og energi - også til en konkurrence? 
Hvor mange på holdet? 

8 deltagere med hund og 4 deltagere uden hund. 
 
Beskrivelse instruktør  Helle Sejer Damkjær 

Har trænet hund i ca. 30 år. Først brugshund med en Berner Sennen og efterfølgende med Tervuren. 
De sidste 18 år med Border Collier. Har været med på landsholdet i LP inden for DKK de sidste 15 
år med 4 Border Collier, der var meget forskellige i deres tilgang til arbejde, motivation og fart, 
med bedste placering som nr. 8 til et VM og hold-guld. De sidste 3 år, har fokus særligt været på 
nordisk rundering. Har meget kortvarigt snust til nordisk spor og lidt til rally. 
Det vigtigste for mig at få hver eneste hund til at føle sig som den bedste og stråle både i træning og 
til konkurrencen med de kvaliteter den har i sig, i stedet for at ønske noget den ikke har.  
Jeg arbejder meget med at få hundens styrkesider til at blomstre og at få i hunden til at ønske at 
arbejde med den hundesport jeg nu en gang har valgt til den. For mig er udstråling og viljen til at 
ville langt vigtigere end kun at tænke i teknik i momenterne. Jeg elsker også at arbejde med detaljer 
og få selv meget små tekniske momenter på plads, men aldrig ved at gå på kompromis med hundens 
udstråling og motivation.   
Det er ikke vigtigt om en kursus-deltager er begynder eller på toppen. Det vigtige at få et godt  
samarbejde frem på det niveau man nu engang er på og have respekt for hver eneste hund og  
hundefører og deres konkurrence-mål med deres hundesport. 
(se evt. mere i artiklen i DcH bladet dec - 2020) 
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Kursus nr. 2  Jan Østergaard 
 
Kursus beskrivelse 

 
Opstart af Eftersøgning. 
 
Delmomenterne. 

1. Opsøge/Lokalisere Figurant. 
2. Søg i system 
3. Melding Hals/Bringsel 
4. Skovlydighed (indkald/fri ved fod transport af fig) 

Vi starter lørdagen med at tage 2 timers teori hvor vi vil have mest fokus på søg/løb 
i system for den helt unge/nye hund i eftersøgningen.....men også hvordan vi bedst 
udnytter træningen for de nye eftersøgnings hunde som allerede kan CogB rundering. 
Vi skal også lige runde..... 
 
Kriterie sætning. 
Fært. 
Melding hals/bringsel. 
blindudslag. 
 
Inden vi tager ud og arbejder i skoven resten af dagen 🙂 Søndag er vi i skoven hele dagen. 
 
Der vil være 6 pladser med hund og 6 pladser uden hund på dette kursus, man skal forvente at  
alle kan komme til at skulle arbejde ude i skoven som trækker/figurant (gode figuranter er vigtigt 
for enhver hundefører for at opnå succes 🙂) hundeførerne skal medbringe mange mange mange  
gode bløde lækre godbidder!! Jeg vil også gerne at man medbringer noget legetøj så vi har nogle  
forskellige muligheder at belønne/forstærke med 👍 
 
 
6 deltagere med hund og 6 deltagere uden hund. 

Beskrivelse instruktør  Jan Østergaard 

 
Jeg har trænet hund siden 2008 hvor jeg startede i DcH Skive 🙂 
 
Jeg har konkurreret i alle 4  lydighedsklasser og deltaget i Dch`s DM med 2 forskellige hunde. 
 
jeg har taget DcH´s træneruddannelse i 2009 
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Canis klikkertræner i Silkeborg i 2011 
Canis Instruktør uddannelse i Trondheim i 2015 
 
Jeg stoppede som aktiv hundefører i 2016 da det meste af min tid blev brugt på at afholde kurser 
rundt omkring i Danmark.... jeg har også været meget heldig at kunne få lov til at afholde kurser i  
klikkertræning og lydighed uden for landes grænser, Norge, Finland, Spanien, Canada, og USA. 
 
Efter mange år som lydigheds træner i DcH og Canis instruktør er jeg gået på pension 😉 så nu 
tager jeg bare ud som instruktør når jeg får tilbudt et spændene job 🙂 Jeg er i bund og grund 
DcH mand der elsker Dch´s lydigheds program!! og klikkertræning 😉 
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Kursus nr. 3   Kasper Ottesen 
Kursus beskrivelse 

Udvikling af den gode belønning 
- Kursus med fokus på brugen og udviklingen af gode belønninger i træningen 
Vil du gerne have en mere engageret og fokuseret hund i træningen? Vil du gerne forbedre din 
relation med din hund? Vil du gerne udvide dine mulige for at belønne din hund i træningen? Så er 
det her kurset for dig! Vi vil på kurset have fokus på udvikling og brugen af gode belønninger, især 
legebelønninger! Vi vil kigge på trækkeleg og boldleg, men også forskellige slags madbelønning 
samt social belønning, mulighederne er mange! Målet vil være at have belønninger som hunden 
virkelig vil knokle for og som vi kan bruge i træningen, uden at det skaber konflikter. Endelig vil vi 
have fokus på at bruge de forskellige belønninger mest hensigtsmæssigt, alt efter hvilken øvelse vi 
træner, samt hvilket modus vi ønsker hunden skal være i. 
Så hvis du er klar til at give den gas, udfordre dig selv og ikke mindst have en fest med din hund, så 
kom glad! 
 
I træningen med vores hund, er vores belønninger vores vigtigste redskab. Uden gode belønninger 
er det svært at få en hund der er motiveret, engageret og fokuseret. Her er belønninger fuldstændig 
essentielt. På kurset vil vi derfor kigge på hvordan vi kan udvikle vores belønninger, så de for 
hunden får en rigtig stor værdi. Fokus vil især være på brugen af leg som belønning, men også mad 
og social kontakt vil være en del af kurset.  
Førstedagen vil starte med en kort teoretisk gennemgang, hvorefter resten af dagen vil gå med 
praktisk træning og udvikling af belønningerne. Emnerne kan spænde fra indlæring af trækkeleg, 
opstart af boldleg, udvikling af forskellige madbelønninger til indlæring af et solidt slip på 
bidepøllen, hurtig aflevering af bolden, udvikling af sociale belønninger; mulighederne er mange.  
På andendagen vil vi fortsætte med at træne på belønningerne, men derudover vil vi også fokusere 
på at implementere belønningerne i træningen. Herunder hvordan vi belønner mest 
hensigtsmæssigt, samt hvilke belønninger der passer bedst til hvilke øvelser.  
Der vil på kurset blive taget udgangspunkt i den enkelte hund, hvorfor alle hunde kan deltage uanset 
alder og træningsniveau.  
8 deltagere med hund og 4 deltagere uden hund.  

Beskrivelse instruktør  Kasper Ottesen 

Er uddannet instruktør og kredsinstruktør i DcH inden for DcHs program, Rally og Nosework. 
Kasper har selv haft Cavalier, Toller, Border Collie og Labrador. Træningsmæssigt har det med 
dem spændt fra DcHs program, Rally, DKK Lydighed, hyrdning og nosework. Professionelt er 
Kasper ansat som tolder og narkohundefører i Toldstyrelsen.  
Fokus i Kaspers træning og undervisning er, at træningen skal være en fest. En fest, hvor hund og 
fører udgør et team. Med fokus på de gode belønninger og klare kriterier, skal festen gerne ende ud 
i en hund, som har forståelse og motivation for opgaven.  
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Kursus nr. 4   Ulla Pedersen 

Kursus beskrivelse 

Sporkursus - DcH-Konkurrence program 
Deltagere:  

DcH-instruktører der underviser i spor til DcH-Konkurrence program. 

Formål: 

at få værktøjer til at undervise hundeførere i egen klub 

Mål: 

at forskellige momenter trænes med egen hund, således man får forskellige løsninger  

afprøvet i forhold til niveau. Ligeledes følges man med rundt på så mange spor som  

muligt, for at opleve så mange løsningsforslag som muligt. 

Indhold: 

Vi skal arbejde både teoretisk men primært praktisk denne weekend.  

Vi starter med at gennemgå sporteori, hvor vi ligger vægt på de elementer, som I ønsker  

at dvæle ved. Som udgangspunkt taler vi om fært, vind, genstande, knæk og spidser,  

opstarter på A og E spor mv. 

Derefter skal vi på marken :-) denne weekend lægges spor som er ca 200sk hvis ikke  

andet aftales. Så mange som muligt forventes at følge med rundt på alle spor, således at  

man får så meget læring med hjem som muligt. Efter hvert spor, vil man få en  

tilbagemelding på hvad der er sket og hvordan det kan give mening at planlægge det  

næste spor.  

8 deltagere med hund og 4 deltagere uden hund.   
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Beskrivelse instruktør  Ulla Pedersen 

Jeg er uddannet som DcH-instruktør i 2002/3 og har haft primært konkurrencehold  

gennem årerne. 

2015 Klikker uddannelsen ved Canis Silkeborg.  

2017 Certificeret Instruktør ved Canis Norge. 

2018 Canis Klode Mølle 

Jeg har pt en Border Terrier på 8 år, som er A-hund, gået nordisk spor, sweiss og jagthund 

samt Kylie, en australsk Koolie, der er nyoprykket i 2022 som E-hund. 
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Kursus nr. 5 Winnie Bøge 
 
Kursus beskrivelse 

Håndtering og hverdagstræning  
 
Håndtering: 
Den daglige og ugentlig håndtering af hunden i forbindelse med negleklip, tandtjek, pelstjek, tjek af 
fysik osv., er ofte en lidt overset størrelse hos nogle hundeejere. Det kan være svært at komme i 
gang med, især hvis hunden udviser modvilje. Med udgangspunkt i frivillig adfærd arbejder vi med 
forskellige små øvelser og har hele tiden hundens følelse i fokus. Derudover skal det være let at gå 
til for hundeejeren, ellers bliver det ofte nedprioriteret. Der vil også være fokus på håndteringen i 
forhold til dyrlægebesøg. 
 
Selvkontrol: 
De fleste hunde er heldigvis glade, nysgerrige og fulde af energi. For at kunne fungere optimalt i en 
helt almindelig hverdag, er en vis grad af selvkontrol dog også en ønsket kompetence. At arbejde 
med selvkontrol er både sjovt og interessant, og kan meget nemt varieres og skrues op og ned i 
sværhedsgrad. Vi vil arbejde med selvkontrol både i forhold til mad, legetøj, bevægelse og 
mennesker og i forhold til at blive fx på sit pausetæppe. 
 
Indkald: 
Et godt og pålideligt indkald ligger højt på listen over ønsker til familiehunden. Det gode ved 
indkaldstræning er, at det er som at bygge et hus - hvis man starter med et rigtig godt og solidt 
fundament og ikke laver fejl undervejs, så bliver det et virkelig stærkt og holdbart hus - et virkelig 
sikkert indkald. Udfordringen er, at vi som mennesker er frygteligt utålmodige, og nærmest utro 
mod vores egen træningsplan og strategi når vi sættes lidt under pres fx hvis vi har travlt, der sker 
noget uventet, eller vi er trætte og uoplagte. Vi vil arbejde med indkaldsstyrkende lege, sjove 
afslutninger, betingning og den altafgørende opbygning af træningen i passende delmål. 
Medbring gerne fløjte, hvis du enten gerne vil i gang med den eller bruger den allerede. Træningen 
kan bruges både hvis man kalder med et ord/hundens navn eller benytter fløjte. 
 
Følges ad: 
Følges ad er det som mange kalder "gå pænt i snor". Jeg kan lide at kalde det følges ad, fordi det i 
mit hoved er det, det er. Endnu en af øvelserne øverst på listen over ønsker - og nok også den flest 
hundeejere til stadighed bakser med. Vi kommer til at arbejde med "følges ad" helt fra bunden med 
forskellige øvelser, teknikker og færdigheder. Vi leger med øvelser som  "kongens efterfølger", "et 
skridt frem og et tilbage", "vægtskifte" og så kigger vi rigtig meget på line- og godbidshåndtering 
og ikke mindst hvordan, hvornår og med hvad vi forstærker den ønskede adfærd hos hunden. 
 
8 deltagere med hund og 4 deltagere uden hund. 
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Beskrivelse instruktør  Winnie Bøge 

Jeg hedder Winnie og går til daglig og hygger med mit Hundivers i Egtved, lidt udenfor Vejle. 
Winnies Hundivers er et træningscenter med en lang række aktiviteter for hunde og deres ejere, 
hvor vi bl.a. afholder holdtræning, kurser og konkurrencer.  
Jeg har selv to hunde, en Tysk Pinscher og en Golden Retriever og har dyrket mange grene af 
hundesporten lige fra DcHs program til dogdancing og nu Rally-lydighed. Jeg elsker at nørde med 
mine hunde og forene motivation og præcision, så den flotte konkurrencepræstation samtidig er sjov 
og motiverende for både hund og fører.  
Udover det har jeg en stor passion for det, jeg synes er allervigtigst i det at have hund - 
hverdagstræningen. Langt de fleste af vores hunde har som hovedformål at være dejlige 
familiehunde og fungere godt i hverdagen. Både til glæde for ejerne, men så sandelig lige så meget 
for hundene selv.  
Jeg nyder selv at træne hverdagsfærdigheder, og som instruktør er der ikke meget der er så 
tilfredsstillende, som at se en hundeejer lykkes med at få tingene til at fungere i hverdagen, ofte 
med små og få justeringer. Det eneste det kræver er, at vi motiverer hundeejerne så de får trænet - 
derfor skal hverdagstræning være sjovt, simpelt og successkabende! 
https://winnieshundivers.dk/DK.aspx 
 
 


