KURSUS NR. 2014-05:
VIDEREGÅENDE KLIKKERTRÆNING
Kursusindhold:
Kurset henvender sig primært til kredsinstruktører og erfarne trænere, der gerne vil
have idéer til at arbejde videre med klikkertræning, dels med egen hund, men primært
som en del af deres undervisning.
Kurset er ikke et grundkursus i klikkertræning, men der vil dog være et vist element af
repetition af teori og principper. Kurset vil fortrinsvis være praktisk anvendelse og
problemløsning; dels til arbejde med stressede hunde, dels i forbindelse med
opbygning og problemløsning i forbindelse med træning af konkurrencehunde.

Uddannelsesudvalget
________________
v/Susan Aino Kjær
Farsbøllevej 44
5471 Søndersø
Tlf.: 4058 5466
________________
uddannelse@
dch-danmark.dk

Deltagere:
Kredsinstruktører
Trænere med erfaring i at bruge klikker i deres undervisning
Max antal deltagere: 20 - heraf kan 8-10 deltagere have hund med.
Ved overtegning af kurset forbeholder uddannelsesudvalget sig at fordele pladserne
ved lodtrækning og således, at alle kredse tilgodeses ligeligt i videst muligt omfang.
Uddannelsesudvalget udvælger hvem der kan have hund med. Angiv ønske ved
tilmelding.
Instruktør: Christina Ingerslev (Indehaver af Hund og Træning).
Christina har en bred baggrund indenfor hundetræning og problemløsning og har i en
årrække løbende efteruddannet sig hos førende adfærdsbehandlere og hundetrænere.
Hun har været instruktør og konkurrenceudøver siden 1990 og har bl.a. uddannet og
efteruddannet andre instruktører i en lang række klubber, DKK, DSS, DcH, Border
Collie klubben, private hundeskoler osv. Hun har undervist på alle niveauer i mange
forskellige emner, f.eks. indlæring, stress, klikkertræning, konkurrencelydighed, har
skrevet artikler om hundetræning, holdt foredrag osv.
Tid: 23. august 2014 kl. 09.00 – 24. august 2014 kl. 16.00
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Pris:
Brugerbetaling for trænere: kr. 1.200,- incl. overnatning, kr. 700,- excl. overnatning.
(Hund på værelset koster kr. 150,-).
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 23. juli 2014
______________________________________________________________
Undertegnede tilmelder sig kurset: Videregående klikkertræning
Navn:_______________________________________________________________
Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________
Kreds:__________ Lokalforening:________________________________________
Lokalforeningskassererens mailadresse
(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________
Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________
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