KURSUS NR. 2018-07:
Baglænskædning af lydighedsøvelser

Kursusindhold:
Lydighedsøvelser som vi kender dem fra DcH programmet, Rally, Nordisk, IPO osv. består alle af flere delmomenter
som er sat sammen. En af måder man kan sætte dem sammen på, er ved hjælp af baglænskædning.
På dette kursus vil vi gå i dybden med klargørelse og sammenkædning ved hjælp af baglænskædning, med fokus på
grundfærdigheder, delmomenter, signal-påsættelse og selve sammenkædning til den fulde øvelse.
Kurset starter med en kort teoretisk gennemgang af princippet bag baglænskædning og hvilket fordele der ved at
bruge metoden, når vi skal sammensætte flere delmomenter til en fuld øvelse.
Der tages udgangspunkt i lydighedsøvelser fra DcH programmet i den praktiske del af kurset.
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere
Instruktør: Jan Østergaard
Jan er uddannet DcH lokalforeningsinstruktør/træner i 2009, tog Canis træneruddannelsen hos Catja i Silkeborg i
2011, og Canis instruktøruddannelsen i Tronheim hos Morten Egtved og Cecilie Køste i 2016. Jan har drevet egen
afdeling af Canis i Skive siden 2016, og har afholdt kurser i Norge, Spanien og USA. Jan har pt. en E-hund i DcH og har
tidligere deltaget til Dm i 2009, 2011 og 2015.
Tid: 25. november 2018 kl. 09.00-16.00
Sted: Sannes Hundecenter, Årupvej 65, 8722 Hedensted
Pris: kr. 700,Kursusleder: Thomas Linhus
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 instruktøren vil
udvælge de hunde, der passer bedst i programmet.
Tilmelding senest den 24. oktober 2018
______________________________________________________________________________
Undertegnede tilmelder sig kurset: Baglænskædning af lydighedsøvelser
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.
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