Hundeførerdag – temadag for hundefører i Kreds 4.
D. 15. juni 2019
Du kan vælge mellem 4 forskellige temaer:

Rundering / Figurant Kursus
Figuranten. Figurantglæde. Figurantopgave.
Kurset indeholder både teoretiske og
praktiske øvelser.
Placering ved figuranten, berører hunden,
lær hunden at holde afstand.
Belønninger, hvornår, hvordan, (for
halsgivende hunde)
Bringsel - vi gennemgår bringsel meldingen
Praktik - vi arbejder med tomt skjul, opsøg af
figurant.
Der kan deltage 12 hunde på dette kursus.
Instruktør: Gurli og Olav Møller
En dag med alle øvelser i C og B klassen - dog uden sporsøg.
Vi laver en konkurrencelignende opsætning, hvor vi viser øvelserne for hinanden (uden at
vente i fuld tid i stå, sit og dæk). Derefter gives individuelle træningsforslag, der afprøves.
Der afsluttes med fælles træning, der er tænkt som inspiration til at variere træningen.
Dagen skal også bruges til at teste om man er klar til konkurrence.
Der kan deltage 8 hunde på dette kursus.
Instruktør: Marlene Hoffmann Grøn

Praktisk træning af spor. For hunde på alle niveauer. Vi
tager udgangspunkt i den enkelte hund og det den kan.
Der bliver ikke nogen egentlig teori ud over det vi har
på marken. Træning er målrettet det spor man
arbejder med i DcH programmet. Inden kursus skal
hundefører sende en beskrivelse af hvad man ønsker
at have fokus på ved sportræningen.
Der kan deltage 8 hunde på dette kursus. Deltagere vil
blive bedt om at sende en beskrivelse af deres hund.
Man kan også deltage som observatør.
Instruktør: Jette Nybo Andersen

Kropskontrol, empowerment og samarbejde der ændrer
adfærden.
Få mere styr på teori og praksis.
Der kan deltage 8 hunde på dette kursus.
Instruktør: Heidi Rømer Hansen og Nanna Schmidt

Dagens program:
8.30- 9.00 Morgenkaffe
9.00-12.00 Undervisning incl. en kaffepause.
12.00-12.30 Frokost
12.30-16.00 Undervisning incl. en kaffepause
Alle mødes på Skydebanevej 4, 6760 Ribe, hvor alle drikker morgenkaffe sammen og bliver
introduceret for deres instruktør.
Pris for undervisning og forplejning 300 kr. som indbetales på konto 9839-8850280593 i
Skærbæk Sparekasse efter du har modtaget en mail med optagelse på det ønskede hold.

Tilmelding:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_0f4YYft2IfCHKP1uY8RsYdB1tTqr2Ns4awSBIN7kzuGw/viewform?usp=sf_link

På Uddannelsesudvalgets vegne i kreds 4
Pernille Jørgensen
Formand for Uddannelsesudvalget

