KURSUS NR. 2918-09:
Animals in control

Kursusindhold:
Som instruktører arbejder vi hårdt på at opbygge og styrke relationerne og samarbejdet mellem hunde og
ejere. Men der kan være en enorm forskel på blot at få en hunds samarbejde og give hunden muligheden
for at vælge til og fra!
I løbet af denne weekend vil du lære forskellige teknikker designet til at hjælpe med at styrke kommunikationen mellem hunde og førere. Disse teknikker er med succes blevet anvendt på hunde, heste og mange
zoologiske dyr i forskellige sammenhænge.
Dette kursus har fokus på at flytte samarbejdet mellem hund og fører hen imod en mere harmonisk deltagelse fra begge parter, når vi træner og skal håndtere vores hunde.
Dette weekendkursus består af en kombination af forelæsning, personlige eksempler, videoer og diskussionstid samt praktisk træning med demohunde og førere ( OBS: der vil være fokus på træning af mennesket
og ikke hundene).
Weekenden starter med et foredrag, der introducerer de forskellige begreber i ”Animals in control" konceptet, herunder kommunikativ adfærd som f.eks. forespørgsel, ja / nej svar, til-/fravalgsindikationer, og
start/stop-knap adfærd. Resten af weekenden vil blive dedikeret til dybtgående diskussioner, især med fokus på forskellige strategier for at øge valg og kommunikation når der trænes.
Undervisningen foregår på engelsk.
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere
Instruktør: Eva Bertilsson
Eva er en del af Karen Pryors Clicker Expo-fakultet og var speaker på Clicker Expo
2017 i Billund. Hun har konkurreret i agility, lydighed og andre hundesportsgrene
på højt niveau, og har over 20 års erfaring som hundetræningsinstruktør. Derudover har hun været træner og træningsleder for mange forskellige arter af kæledyr og zoologiske dyr, lige
fra giraffer og leoparder til heste, geder og chinchillaer. Eva underviser også i TAGteach (clicker uddannelse
for mennesker) og har en kandidatgrad i adfærdsanalyse.

Tid:
Sted:
Pris:

12. og 13. maj 2018 kl. 09.00-16.00 (morgenmad lørdag fra kl. 8.30)
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
kr. 1.000 (uden overnatning)
Kr. 1.600 (med overnatning)

Kursusleder: Dorthe Larsen
Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk
Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening.

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

Tilmelding senest den 10. april 2018
Ønsker man at stille en hund og sig selv til rådighed for kurset, medsendes en begrundet ansøgning, hvorefter instruktøren vil udvælge dem, der passer bedst i programmet.
_______________________________________________________________________________________
Undertegnede tilmelder sig kurset: Animals in Control
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.

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

