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Kursusindhold: 

Tricks øger hundens kropsbevidsthed og opfindsomhed og styrker dermed dens selvtillid. Tricks kan trænes på alle 
niveauer - lige fra begynderhunden, der skal lære de mere basale tricks, til den avancerede trickhund, der skal lære 
tricks af høj sværhedsgrad og med stor wow-faktor. 
Langt de fleste tricks kan tilpasses den enkelte hunds niveau og fysiske formåen, så alle racer og størrelser kan være 
med. 
Tricks er lydighed og samarbejde på højt plan – sjov, afvekslende og motiverende træning. 
 
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere – max. 10 deltagere med hund, ubegrænset antal observatører 

Ønskes hund stillet til rådighed for kurset, skal der medsendes en begrundet ansøgning, hvor det oplyses, hvilke erfa-
ringer hunden har med træning af trick – instruktøren udvælger de deltagende hunde. 
 
Instruktør: Sonja Ordell Johannessen 

Sonja er uddannet klikkerinstruktør ved Canis, Freestyleinstruktør ved Svensk Kennel Klub og HTM- og Freestyledom-

mer ved Dansk Kennel Klub. Sonja har været på Freestyle- og HTM-landsholdet flere gange og har desuden konkurre-

ret i agility, rally og færdighedsprøver. Sonja lægger vægt på motivation, glæde og positivt samarbejde, både i egen 

træning, og når hun underviser andre.  

  

Tid: 8. april 2018 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30) 

Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

Pris: kr. 700,- 

Kursusleder: Dorthe Larsen 

 

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

Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening. 

 

Tilmelding senest den 8. marts 2018 

___________________________________________________________________________________ 

Undertegnede tilmelder sig kurset: Tricks – sjov lydighed og samarbejde mellem hund og menneske 

 

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 oplyses i emnefeltet. 

 

Husk at medsende begrundet ansøgning, hvis hund ønskes stillet til rådighed for kurset. 

KURSUS NR. 2018-03: 
 

Tricks – sjov lydighed  
og samarbejde mellem hund og menneske 
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