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Kursusindhold: 
Kurset indeholder de grundlæggende principper for at lære hunden diskriminations-
øvelser og vi vil arbejde med forskellige former for diskriminationstræning med de 
deltagende hunde i løbet af weekenden. 
Diskriminationstræning handler om at lære hunden at foretage et valg baseret på ét 
bestemt kriterium. Hunden skal udvælge og identificere den udvalgte stimulus (ofte 
kaldet ”hot target”) og fravælge andre. Det kan f.eks. være færtdiskrimination, hvor 
hunden skal udvælge én bestemt fært blandt andre, eller hunden skal udvælge ét 
bestemt synsindtryk blandt en række andre. Hunde, der er trænet til at finde narko, 
sprængstoffer, penge eller fødevarer i bagage i lufthavne, udfører alle en fært-
diskrimination, hvor de har lært at lede efter nogle helt bestemte lugtindtryk og sortere 
alle andre fra. Ved synsdiskrimination kan hunden lære at kende forskel på enten 
former eller farver og udvælge den genstand, som er identificeret som ”hot target” i 
øvelsen. På kurset vil deltagerne hen over weekenden få mulighed for at arbejde med 
både en færtdiskrimination og en synsdiskrimination efter eget ønske.  
 
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere (hvis der er plads og mod brugerbetaling) 
 
Der kan maksimalt deltage 8 kursister med hund og 20 observatører uden hund. 
Observatørerne inddrages aktivt som hjælpere for deltagerne med hund. 
Det er en fordel, hvis de deltagende hunde på forhånd kender snudetarget og evt. 
også det at fastholde snudetarget, f.eks. på et fladt target eller en håndflade. 
Uddannelsesudvalget bestemmer ved lodtræning hvilke kursister, der kan deltage med 
hund. 
 
Instruktør: Karen Standbygaard Ulrich (Hund & Træning) 
 
Tid: 5.-6. september 2015 kl. 09.00-16.00 
 
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 
 
Pris: kr. 1.600,- incl. overnatning, kr. 1.000,- excl. overnatning 
 

Kursusleder: Dorthe Larsen 
 

Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk 
Trænere tilmelder sig ved fremsendelse af udfyldt tilmelding til Dorthe Larsen på 
dorthelarsen08@gmail.com  
Tilmelding senest den 5. august 2015 
_______________________________________________________________ 
 

Undertegnede tilmelder sig kurset: Fært- og synsdiskrimination 
 
                                                Sæt X: ___ med overnatning  ___ uden overnatning 
Navn:_______________________________________________________________ 
Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________ 
Kreds:__________  Lokalforening:________________________________________ 
 
Lokalforeningskassererens mailadresse  
(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________ 
 
Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________  

 

Uddannelsesudvalget 
________________ 

v/Susan Aino Kjær 
Farsbøllevej 44 
5471 Søndersø 
Tlf.: 4058 5466 

________________ 

uddannelse@         
dch-danmark.dk  
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