KURSUS NR. 2019-06:
Forstyrrelsestræning

Kursusindhold:
Vil du lære at bruge forstyrrelseslege til at styrke hundes vedholdenhed, fokus og sikkerhed i øvelserne - og styrke hund og førers selvtillid og gejst imens?
Træning der kan overføres til alle situationer og øger hundes forståelse for dens opgaver.
Forståelse for forstyrrelseslegen giver stor afkast med mikroindsats.
Klare og håndterbare strategier skaber stor sikkerhed.
Dette kursus bliver en hel dag i at bruge forstyrrelser effektivt i din træning, så træningen ikke kun
bliver meget mere udbytterig og sjov, men også skaber større forståelse for øvelserne hos hundene og skaber mere engagement.
3 grunde til at dine hundeførere også kommer til at elske forstyrrelseslegen:
1) Det er dumt at lade være:
Med mindre de kun træner med hundene hjemme i stuen eller i et isoleret rum, hvor de aldrig bliver forstyrret, så har de brug for forstyrrelseslegen. Forstyrrelser findes overalt. På gåturen, på
træningspladsen og på konkurrencebanen. Forstyrrelseslegen lærer din hund på en sjov og selvtillids-opbyggende måde at træne og præstere overalt - uanset miljø, andre hunde, mennesker med
mere. Det er en sikker (og sjov) vej til succes.
2) Hundene bliver mere sikker i sine øvelser:
Udover at hunde får langt bedre fokus og lærer at udelukke alle forstyrrelser fra træningen, så bliver de samtidigt mere sikker i deres øvelser. De forstår præcis, hvilken adfærd der ønskes, og de
lærer at udføre øvelserne med stor sikkerhed, selvtillid og power - uanset om vi taler om: indkald,
fri ved fod, fremadsendelse, apport, stå, sid og dæk eller hvilken som helst øvelse eller delmoment, man kan forestille sig. Forstyrrelseslegen gør deres hunde mere sikker og øger deres forståelse for opgaven.
3) Det er er sjovt og I får begge mere selvtillid:
Der findes ikke noget bedre end at mærke den famøse boble når der trænes. Der hvor intet kan
forstyrre hund og fører. Træningen, der føltes let som en leg, og hunden som vælger fører til uden
at fører skal gøre noget som helst. Slut med at tigge og bede hunden om at fokusere. Slut med at
føle, at de mister hunden, når de træder ind på eller forøger at træne på træningspladsen. Slut
med sætninger som: "den kan godt hjemme, men..."
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 & Trænings 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

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

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.
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