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Kursusindhold: 

Fri ved fod er en kompleks øvelse med mange delmomenter, der skal spille maks. 
Fri ved fod kan være fantastisk, og en øvelse hvor vi virkelig kan mærke "boblen" med vores hund. I den 
grad en øvelse, som, når den fungerer, ikke bare styrker relationen imellem hund og fører, men også træ-
ningsglæden hos begge parter. 
På kurset vil Lea gennemgå de mange aspekter, som hun synes der skal til for at opnå en Fri ved Fod som 
alle hunde og deres ejerne vil elske.  
Leas tilgang til hundetræning er krydret med coaching, med fokus på at udvikle hundeførerens mindset, så 
hun/han kan være sin hunds bedste spejlbillede. 
 
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere 

 
Instruktør: Lea Nor 

Lea er indehaver af LeaNor.dk og lever af at være hundesportsinstruktør og RelationsCoach. Lea har været 
Border Collie Klubmester i LP1 2016 og har været udtaget til DM i LP1 og kvalificeret sig til Årets Hund i LP. 
Lea har gennemgået Hund & Træning Instruktøruddannelse, Mentor uddannelse hos Christine Eilvig 2016,  
Krops Master / Body Master Uddannelsen, Agility instruktør (modul 1), Irene Jarnved Instruktøruddannelse 
(1 og 2 modul), Vibeke Reese (NDA) Adfærdinstruktøruddannelse (1 modul), Roskilde Universitet - Master 
in Communication og Bachelor of Science 2003 – 2006  
 
Tid: 24. november 2018 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30) 

Sted: Sannes Hundecenter, Årupvej 65, 8722 Hedensted 

Pris:  kr. 700,- 

Kursusleder: Thomas Linhus 

 

For dem, som skal deltage på kurset 2018-07 med Jan Østergaard dagen efter, er der mulighed for overnat-

ning på Hotel Hedegården i Vejle ca. 15 min. kørsel fra hallen. Der er mulighed for at have hund med på væ-

relserne.  Overnatning skal bestilles ved tilmelding.  Pris for begge kurser, incl. overnatning, udgør kr. 

1.600,-. 

 

Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk 

Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening. 

 

Ønsker man at stille en hund til rådighed for kurset, medsendes en begrundet ansøgning, hvorefter instruk-

tøren vil udvælge de hunde, der passer bedst i programmet. 

 

Tilmelding senest den 24. oktober 2018 
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Fri ved fod 
 

  

http://leanor.dk/
http://www.dch-tilmeld.dk/


 

 
Uddannelsesudvalget 
Susan Aino Kjær • Farsbøllevej 44 • 5471 Søndersø 
Tlf.: 40 58 54 66 • uddannelse@dch-danmark.dk 

 

______________________________________________________________________________ 

Undertegnede tilmelder sig kurset: Fri ved Fod med Lea Nor 

 

                                                                                Sæt X: ___ med overnatning ___ uden overnatning 

 

Navn:_______________________________________________________________ 

Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________ 

Kreds:__________  Lokalforening:________________________________________ 

Lokalforeningskassererens mailadresse  

(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________ 

 

Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________  

 

Tilmelding af deltagere, som ikke er kredsinstruktører, sendes til kursus@dch-danmark.dk. Bemærk, at 

der skal fremsendes en mail for hvert kursus, der tilmeldes deltagere til og at kursusnummeret skal oply-

ses i emnefeltet. 
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