
 

 

Kursusindhold: 

DcHs Hundeførerkort er et tilbud til lokalforeningerne - et færdigt, let tilgængeligt og håndgribeligt 
undervisningsforløb, som har til formål at give hundeejeren en uddannelse i hvad samfundet og 
hensynet til andre kræver for at kunne kaldes en god hundeejer. DcHs Hundeførerkort indgår i un-
dervisningen på trænergrunduddannelsens familiehundeoverbygning, og er oplagt til brug på både 
begynder- og familiehundehold.  
DcHs Hundeførerkort består af både en teoretisk og en praktisk del, som begge skal gennemfø-
res/bestås for at hundeførerkortet kan udstedes. Den teoretiske del kræver at hundeejeren delta-
ger i undervisningen, mens der aflægges en prøve i de praktiske momenter. Ved bedømmelsen 
gives ikke point i de enkelte momenter, men udelukkende ”bestået” eller ”ikke bestået”.  
I 2017 lanceres DcHs Udvidede Hundeførerkort, som er en overbygning til DcHs Hundeførerkort. 
På kurset gennemgås de emner, der indgår i DcHs Hundeførerkort og DcHs Udvidede Hundefører-
kort og der gives anvisning i hvordan de praktiske prøver kan tilrettelægges og afvikles. Deltagerne 
kan medbringe egen hund til praktikken. 
 
Deltagere: 

Kredsinstruktører (Kredsinstruktører som ønsker at undervise på Familiehundeoverbygningens 
modul 13.4 forudsættes at deltage i kurset) 
Trænere, mod brugerbetaling (Trænere, som ønsker at arbejde med DcHs Hundeførerkort i lokal-
foreningerne, anbefales at deltage i kurset) 
 
Instruktør: Pernille Jørgensen og Susan Aino Kjær 

Tid: 6. maj 2017 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30) 

Sted: DcH Brenderup, Bogensevej 12, 5464 Brenderup 

Pris: kr. 500,- 

Kursusleder: Dorthe Larsen 

 

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

Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening ved fremsendelse af udfyldt tilmelding til Dorthe 

Larsen på dorthelarsen08@gmail.com  

Tilmelding senest den 6. april 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

Undertegnede tilmelder sig kurset: DcHs Hundeførerkort og DcHs Udvidede Hundeførerkort  
 

Navn:_______________________________________________________________ 

Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________ 

Kreds:__________  Lokalforening:________________________________________ 

Lokalforeningskassererens mailadresse  

(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________ 

 

Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________  

Uddannelsesudvalget 
Formand: Susan Aino Kjær, Farsbøllevej 44, 5471 Søndersø 
Tlf.: 40585466 • uddannelse@dch-danmark.dk  

KURSUS NR. 2017-05: 
 

DcHs Hundeførerkort og DcHs Udvidede Hundeførerkort  
                          - teori og praktik 
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