KURSUS NR. 2019-07:
Sporarbejde for den erfarne sporhund –
udfordringer og problemløsning.

Kursusindhold:
Kurset er for den øvede sporhund. Der arbejdes med hvordan hunden gøres stærkere og hvordan den
udfordres, incl. problemløsning i forhold til instruktørernes muligheder for at hjælpe hundeførerne med de
udfordringer, som opstår løbende. Fokus vil være på praktisk problemløsning, men teori inddrages, hvor
det måtte være relevant i forhold til de udfordringer, der måtte være.
Deltagerantallet er begrænset til 8 deltagere med hund og 8 deltagere uden hund.
Ønsket der stillet hund til rådighed for kurset, skal der ved tilmelding medsendes en begrundet ansøgning,
som beskriver hundens niveau i sporarbejdet og eventuelle udfordringer, som der ønskes input til.
Deltagere:
Kredsinstruktører og lokalforeningsinstruktører, der instruerer i klasserne A, E, IGP 3.
Instruktør: Thorsten Kleven.
Thorsten har trænet hund siden starten af 80erne, og blev ret hurtigt meget interesseret i spor arbejde.
Han har gennem årene været aktiv som instruktør i bl.a. schæferhundeklubben og driver i dag egen
hundeskole på Sjælland.
Thorsten har deltaget mere end 15 gange med flere forskellige hunde ved Danmarksmesterskaberne og
har deltaget ved verdensmesterskabet for alle racer under FCI, og ved Schæferhundeklubben. Han har
opnået resultater som bedste spor ved DM, og ligeledes opnået bedste spor af danske deltager ved VM.
Tid: Søndag d. 26. maj 2019 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Pris: 700,00
Kursusleder: Susan Aino Kjær
Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk
Lokalforeningsinstruktører tilmelder sig gennem deres lokalforening.
Tilmelding senest den 26. april 2019

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

______________________________________________________________________________
Undertegnede tilmelder sig kurset: 2019-07 Sporarbejde for den erfarne sporhund.
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

