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I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant information for alle 

involverede parter – vedrørende instruktøruddannelsen.  

Udvalget har tillid til, at foreningerne vælger de dygtigste og mest engagerede  

aspiranter, som er villige til at forpligte sig 100% til uddannelsen. Vi ser gerne 

at aspiranten har praktisk erfaring og gerne konkurrence erfaring (men er ikke 

et krav) inden uddannelsen påbegyndes – erfaringen skal gerne være lig med 

den overbygning som vælges, efter grunduddannelsen.  

Det skal nævnes, at instruktøruddannelsen er basisuddannelsen og udvalget 

forventer, at aspiranten får den praktiske erfaring ved at følge en eller flere 

trænere i lokalforeningerne og efter endt uddannelse deltager i 

efteruddannelses-kurser.  

Det vil være at foretrække, at aspiranten er tilknyttet en person i 

lokalforeningen så aspiranten undervejs kan få den nødvendige vejledning og 

støtte.  

Selve instruktøruddannelsen er bygget op af en grunddel med 8 moduler, samt 

en overbygning – enten lydighed, agility, rally, familiehund, IGP eller nosework.  

Man er først uddannet instruktør når man har bestået grunduddannelsen og en 

af de ovenstående overbygninger.  

Uddannelsesudvalget tilstræber, at give aspiranten et godt fundament og den 

bedst mulige uddannelse, således at aspiranten efter endt uddannelse;  

 Har fået den nødvendige teoretiske baggrund og konkrete værktøjer til at 

bidrage aktivt i egen forening 

 Selvstændigt kan varetage træningen af egne hold på et kvalitetsmæssigt 

tilfredsstillende niveau 

 Kan udvise forståelse for og tage hensyn til både hundeførere og hundenes 

individuelle behov  
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Uddannelsesudvalget:  

Uddannelsesudvalget har ansvaret for planlægning og afvikling af 

instruktøruddannelsen. Derudover tilbyder udvalget efteruddannelseskurser 

for instruktørerne, og i det omfang der er ressourcer til det – også kurser for 

hundeførere.  

Udvalget bestræber sig på, at bevare overblikket og yde den bedst mulige 

service overfor alle. Der skal dog understreges, at lokalforeninger og 

aspiranter selv er ansvarlige for, at holde sig opdateret.  

Information: 

Information kan findes på 

 Kreds 5´s hjemmeside – under punktet uddannelse 

 Priser for instruktøruddannelsen og overbygningerne kan ses på 

hjemmesiden  

Man er selvfølgelig velkommen til at rette henvendelse til udvalget, hvis der er 

spørgsmål der ikke findes svar på her.  

Alt henvendelse til udvalget skal ske på mail: uddannelse.kreds5@gmail.com  

Tidsplan: 

Som minimum planlægges et grundforløb årligt. Grunduddannelsen vil som regel 

starte op i januar – overbygningerne efter sommerferien i samme år.  

Man skal have gennemført grunduddannelsen inden man kan starte på 

overbygning – og overbygning og grunduddannelse skal være afsluttet indenfor 

en 2 årig periode.  

Tilmelding til uddannelsen: 

Kun korrekt udfyldt tilmeldingsskema, afsendt fra formandens e-mail adresse 

kommer i betragtning. Med underskrift fra formand og aspirant.  
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Der skal ved tilmelding til grundforløbet (modul 1-8) afkrydses for ønsket 

overbygning.  

I god tid inden opstart på det pågældende forløb får formanden besked om alle 

de tilmeldte aspiranter der er optaget på uddannelsen.  

Tilmelding til instruktøruddannelsen er bindende.  

Uddannelsesplan skal være formændene i hænde senest den 1. december året 

før afvikling af kurser – og tilmeldinger skal være modtaget senest den første 

uge i januar det efterfølgende år.  

Overbygning: 

Aspiranter der har fuldført grunduddannelsen kan påbegynde overbygningen, 

under hensyntagen til tilladt fravær.  

Uddannede instruktører kan tilmelde sig overbygningen, såfremt man ønsker 

mere end en.  

Man modtager ikke bevis som instruktør – ej heller instruktørmærke før man 

har bestået både grunduddannelsen og en overbygning.  

Brush Up moduler:  

Instruktøruddannelsens moduler vil igennem kursuskataloget blive tilbudt 

uddannede instruktører.  

Fravær: 

Er man forhindret i, at komme til kurset gives besked til instruktører gerne pr. 

sms. Instruktør informer uddannelsesudvalg, som giver besked til aspirantens 

lokalforening. Der må ikke være mere end 2 modulers fravær for at starte på 

overbygningen. Er der mere end det venter man med overbygningen til næste 

gang den udbydes. (som oftest året efter – eller prøver om man evt. kan tage 

de manglende moduler i en anden kreds).  
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Praktisk information: 

Du vil som aspirant, kort tid før kursusstart, modtage en mail, med tid og sted, 

instruktør, program og deltagerliste.  

På 1. kursusdag vil vi bestræbe os på, at der vil være en person fra uddannel-

sesudvalget. Her vil der blive orienteret om praktiske ting på det aktuelle 

forløb.  

Der udleveres samtidig: 

 Den grønne trænerbog 

 Ringbind – til opbevaring af materiale, hvor man også kan finde dette 

materiale.  

Du skal selv medbringe: 

 Skrive redskaber og papir/blok 

 Passende påklædning og fodtøj i forhold til vejr og vind  

 

Hunde: 

Uddannelsesformålet er undervisning/træning af andres hunde. For at give et 

reelt billede af undervisningssituationen, benyttes der ofte eksterne hunde.  

Hvis egen hund medbringes skal den kunne opholde sig i bilen en stor del af 

dagen. Hunde er som udgangspunkt ikke tilladt i undervisningslokalerne. Hvis 

aspiranthunde indgår i undervisningen gives der besked i god tid inden modulets 

afholdelse.  

Indhold: 

Al træning i DcH skal have fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde 

imellem hund og fører. Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som 

sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov 

tilgodeses.  
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I DcH skal der anvendes træningsmetoder, som er baseret på respekt for 

hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd. 

Træningsmetoderne skal bygge på moderne indlæringsprincipper som f.eks. 

motivation, forstærkning, tålmodighed og konsekvens. Træningen skal tage 

udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en 

hvalp, en unghund under kønsmodning eller en voksen hund som trænes.  

Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden tilpasses 

til individet, forseelsen og situationen og den må ALDRIG være styret af 

hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.  

Under hele din instruktøruddannelse og efterfølgende i dit hverv som instruk-

tør skal du huske på vores etiske retningslinjer for træning i DcH.   

 

Formålet med vores etiske retningslinjer er: 

 At sikre hundens velfærd/trivsel 

 At sikre medlemmernes velfærd/trivsel 

 At fremme foreningens omdømme  

 

De etiske retningslinjer skal efterleves af alle med tillidshverv i 

lokalforeningerne, kredsen og landsforeningen.  

Det er lokalforeningernes ansvar, at instruktørerne har den fornødne viden 

svarende til de træningsmetoder, der undervises i på DcH´s grunduddannelse.  

Det er kredsens og landsforeningens ansvar at drage omsorg for, at der 

udbydes undervisning i træningsmetoder, der bygger på moderne indlærings-

principper som f.eks. motivation og positiv forstærkning.  
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