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Kursusindhold:  

 

Hvalpehold er noget af det mest fantastiske at arbejde med som instruktør. At se og følge alle de 

små hvalpe og deres nye familier er en super dejligt oplevelse og virkelig givende, når man kan 

være med til at gøre en forskel, hjælpe og inspirere nye hundeejere. Det er samtidigt også et stort 

ansvar da vi skal prøve at give dem så meget viden og så mange værktøjer med som overhoved 

muligt.  

Rigtig mange familehundeejere stopper nemlig til træning, når de har været på et hvalpehold, da 

de tænker at de så har fået al basis med. Mange ender med at komme tilbage, når hunden er teen-

ager eller unghund, fordi de har fået problemer. Der er altså en del ting vi skal tænke på når vi har 

et hvalpehold. Vi skal prøve så vidt muligt at give hvalpeejerne mest muligt med, som de har brug 

for i hverdagen, for at kunne give deres hund det bedst mulige liv.  

I hvalpetiden er der virkelig mange andre, langt vigtigere ting vi bør gøre. Samtidig, med tanke på 

at mange stopper lige efter hvalpeholdet, så kunne det være en idé at introducere kursisterne for 

aktiveringsøvelser, håndtering og miljø og lydtræning, så vi ruster hvalpen og familien til livet frem-

over. Det er områder som hvalpeejeren ikke selv er opmærksom på, hvis de ikke tidligere har haft 

hvalp - eller hvis det er lang tid siden.  

En andet og meget vigtigt område er fundamentet for samarbejde og relationen mellem hvalp og 

ejer. Herudover skal vi tage stilling til: Hvordan formidler vi nødvendig teoretisk viden - uden at 

skræmme hvalpeejerne? Hvilke øvelser skal vi have med? Hvordan skal sammensætningen af 

øvelser være? Skal der være hvalpeleg/hvalpemøder? Skal der være miljø og lydtræning? Håndte-

ring - hvad skal vi undervise i her og skal vi besøge en dyrlæge? Næse og mentalaktivering -Skal 

det med? Hvor mange træningsgange skal holdet være på? Kursusdagen vil være en kombination 

af teoretisk og praktisk undervisning. 

 

Tilmelding senest den 1. juli 2023 *) NB: Deltagere, som ønsker at stille hunde til rådighed for kur-

set, skal sende en mail til kursus@dch-danmark.dk med en beskrivelse af hunden og dens nuvæ-

rende færdigheder og niveau. Instruktøren vil udvælge de hunde, som skal bruges.  OBS .det er 

først og fremmest hvalpe op til 6 mdr. der er vil blive prioriteret og derefter hunde op til 1 år. 

 

Tid: 20. august 2023 kl. 09.00 – 16.00  

(morgenmad fra kl. 8.30) 

 

Sted: Fjelsted skovkro, Store landevej 92, 5592 Ejby  

 

Pris: 650kr. incl. forplejning for lokalinstruktører 

Kursusleder: Marianne Aakjær 

 

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

Lokalforeningsinstruktører tilmelder sig via Klubmodul. 

KURSUS NR. 2023-05 
 

Hvalpemotivation – instruktør; Just be dog; Tanja Benn & 
Lea Nor 
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Tilmelding senest den 1. juli 2023 

*) NB: Deltagere, som ønsker at stille hunde til rådighed for kurset, skal sende en mail til            

kursus@dch-danmark.dk med en beskrivelse af hunden og dens nuværende færdigheder og ni-

veau. Instruktøren vil udvælge de hunde, som skal deltage på kurset. 
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