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Kurser 

Det er muligt at søge Uddannelsesudvalget om økonomisk støtte til kurser.  

Udvalget tager stilling til sammen med medlemmet om kurset skønnes relevant for klubben og 

vurderer om det i den pågældende situation er muligt at støtte økonomisk.  

Det kan også være at flere medlemmer/instruktører ønsker et kursus afholdt hos DcH Køge, så kan 

uddannelsesudvalget hjælpe med at skaffe instruktør, i første omgang blandt Kredsens egne 

kredsinstruktører eller blandt landets kredsinstruktører - hvis dette er muligt. 

 

Klubbens uddannede instruktører har mulighed for at deltage på bruch up moduler på 

grunduddannelsen, så man kan få opdateret sin viden.  

Husk altid at få noteret kurser i instruktørbogen 

 

Se klubbens retningslinier for tilskud 

http://dch-koege.dk/retningslinjer-for-tilskud-dch-koege/ 

 

 

Andre uddannelser i DcH   

Hvis en instruktør gerne vil videreuddanne sig, er der flere muligheder:  

 

man kan blive dommer i f.eks. lydighed, rally eller agility 

Læs mere i Håndbogen under de forskellige discipliner  

 

Dommer i DcH's konkurrenceprogram 

Orientering 31 i Håndbogen 

Lokalbestyrelsen står inde for, at aspiranten har de personlige kvalifikationer, der kræves for 

ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt.  Aspiranten skal 

have kendskab til konkurrencebetingelserne i C-, B- A- og E-klassen i DcH’s konkurrenceprogram. 

 

Rally dommer  

Orientering 131 i Håndbogen 

Aspiranten skal have kendskab til og forståelse for stævnebetingelserne i Rally. Aspiranten skal 

have relevant erfaring indenfor Rally, og vedkommende skal have bestået ekspert klassen minimum 

2 gange. 

Aspiranten skal besidde en generel fornuftig og selvsikker fremtræden. Rally Udvalget vil foretage 

en individuel vurdering af aspiranterne. 

Lokalforeningen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen. Lokalforeningen står 

inde for, at aspiranten opfylder adgangskravene og har de personlige kvalifikationer, der kræves for 

ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt på en positiv måde 

 

Agility dommer 

Orientering 91 i Håndbogen  

Adgangskrav for dommeraspiranter Aspiranten skal have kendskab til og forståelse for 

konkurrencebetingelserne for DcH’s agilityprogram. Aspiranten skal have relevant erfaring i 

agilitykonkurrence i både agility- og spring-klasser. Aspiranten skal besidde en generel fornuftig 

fremtræden. 

Lokalforeningen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen. Lokalforeningen står 

inde for, at aspiranten opfylder adgangskravene og har de personlige kvalifikationer, der kræves for 

ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt på en positiv måde 

 

http://dch-koege.dk/retningslinjer-for-tilskud-dch-koege/
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man kan blive Kredsinstruktør:  

Orientering 43 i Håndbogen 

Udpegning og indstilling af kredsinstruktøraspiranter til uddannelsesudvalget foretages af kredsens 

uddannelsesudvalg. Indstilling sker i samråd med kredsbestyrelsen. Den endelige godkendelse af 

aspiranten træffes af uddannelsesudvalget. En kredsinstruktøraspirant skal have gennemgået DcHs 

Instruktørgrunduddannelse med en relevant overbygning eller dokumenterbart have tilegnet sig 

samme viden på anden vis.  I forbindelse med indstillingen til Uddannelsesudvalget skal der 

vedlægges en fyldestgørende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse for de sidste 5 år. Alle 

kredsinstruktøraspiranter, herunder kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise på 

Instruktørgrunduddannelsens grundmoduler og på Familiehundeoverbygningen, skal have mindst 5 

års erfaring med praktisk hundetræning og mindst 3 års erfaring som uddannet instruktør indenfor 

eget specialeområde. Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i DcH 

programmet og Rally Lydighed, skal udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter, 

have gennemgået den pågældende overbygning på DcHs Instruktørgrunduddannelse, have relevant 

erfaring som instruktør på flere niveauer indenfor det pågældende program og have deltaget i 

konkurrencer. Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i Agility-programmet, 

skal udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter, have gennemgået Agility-

overbygningen på DcHs Instruktørgrunduddannelse, have relevant erfaring som instruktør på flere 

niveauer og skal deltage jævnligt i konkurrencer.  

 

man kan blive hunde Adfærdskonsulent: 

Orientering 115 i Håndbogen 

For at starte uddannelsen som konsulent, skal aspiranten have gennemgået den af landsuddannelses-

udvalget beskrevne instruktørgrunduddannelse på kredsplan og have mindst 6 års erfaring med 

hund hvoraf de 4 år skal være som aktiv instruktør efter endt uddannelse. Som aspiranter til 

uddannelsen som konsulent skal foretrækkes personer, der har gode evner til at tale med mennesker. 

 

Ovenstående er ikke fyldestgørende men de områder, der indtil nu har været mest interesse for hos 

DcH Køges medlemmer.  

 

Instruktøruddannelsen betales direkte af DcH Køge, men de andre uddannelser betales af Kredsen 

eller de relevante udvalg, men selv om Køge ikke har en direkte udgift til disse uddannelser, er det 

alligevel nødvendigt at Køge viser interesse og hjælper eventuelle aspiranter med indstilling og 

gennemførelse af uddannelsen. De repræsenterer jo klubben  

Dog kan vi godt sætte krav til hvor mange andre hverv man kan udføre som tager tid fra den tid 

man kunne bruge som instruktør og derved ”tjene penge” til klubben. Ud over instruktørgerningen 

kan man kun bruge tid til to andre hverv (eks. Dommer og konsulent)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


