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DcH Køge vil gerne støtte medlemmer der ønsker at dygtiggøre sig indenfor hundearbejdet. 

Nogle klubber har oplevet at betale for uddannelse af medlemmer, der kort efter enten er stoppet 

eller har startet egen hundeklub. For at undgå at klubben ofrer tid og penge uden selv at få glæde af 

den pågældendes uddannelse, har vi opsat nedenstående retningslinier.  

 

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 -  

 

Uddannelse af nye Instruktører 

Nye instruktøraspiranter indstilles i samarbejde med DcH Køges uddannelsesudvalg.  

 

Landsuddannelsesudvalget har i Orientering nr. 44 i Håndbogen noteret følgende om DcHs 

lokalinstruktøruddannelse. Formålet med instruktørgrunduddannelsen er at give 

lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage 

træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge 

træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. 

Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af 

instruktøraspiranter til uddannelsen. Instruktøraspiranterne skal have den fornødne praktiske 

erfaring med hundearbejde, som udgangspunkt minimum 2 år, og grundlæggende kendskab til 

DcHs træningstilbud og konkurrenceprogrammer. 

I forbindelse med udvælgelsen bør man vurdere, om vedkommende har interesse for funktionen, 

herunder om vedkommende har møde- og træningsdisciplin og er i stand til at lytte og tale med 

andre 

  

Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH når man har gennemført grundmodulerne og 

mindst en af overbygningerne lydighed, familiehund, agility eller rally 

Se mere i Håndbogen orientering 44 – Grunduddannelse af lokalforeningsinstruktører (IGU) 

 

Under uddannelsen skal aspiranten være medinstruktør på forskellige hold og under forskellige 

instruktører. 

 

Ved tilmelding til grunduddannelsen vælger man hvilken overbygningsuddannelse man ønsker 

bagefter, men undervejs som ”føl” er det vigtigt at man også deltager på andre typer hold, så man 

stifter bekendtskab med både lydighed, rally, familie, hvalpe og agility. 

 

Da vores uddannelsesudvalg har repræsentanter for lydighed, rally og agility skal det medlem som 

matcher aspirantens primære område, være mentor for aspiranten og sørge for at aspiranten er klar 
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til at starte på grunduddannelsen, samt at vedkommende har en at spørge til råds. Repræsentanten 

skal derfor have sat sig grundigt ind i uddannelsens krav og forudsætninger og orientere aspiranten 

inden uddannelsen starter. Aspiranten skal kende DcHs opbygning og kende de forskellige relevante 

hjemmesider. Instruktørerne som har aspiranten som ”føl” skal melde tilbage til den pågældende 

repræsentant og orientere om aspirantens udvikling og aftale, hvor der måske skal ydes ekstra støtte. 

 

Der vil finde en samtale sted mellem den uddannelsesansvarlige og aspiranten efter endt 

grundmodul. Samtalen skal afklare om aspiranten fortsat ønsker at fungere som instruktør og derfor 

skal tilmeldes overbygningsuddannelsen.  

 

DcH Køge har besluttet at man først kan starte på overbygningen året efter man er blevet færdig 

med grunduddannelsen. I mellemtiden kan den uddannede instruktør man er føl hos, sætte flere krav 

til aspiranten, så aspiranten får noget instruktørerfaring.  

På denne måde er man aspirant i ca. 1,5 år og har derfor mulighed for at vurdere om man virkelig 

ønsker at være instruktør i DcH Køge og Køge derved undgår at uddanne folk som stopper efter 

endt uddannelse (der er selvfølgelig ingen garanti)  

 

Aspiranten bliver tilmeldt uddannelsen af den uddannelsesansvarlige.  

 

 

Uddannet instruktør der starter i Køge som nyt medlem 

Hvis en uddannet instruktør starter i Køge som nyt medlem og gerne vil være instruktør i Køge, 

skal vedkommende fremvise sin instruktørbog og vedkommende skal derefter have hold sammen 

med en af Køges instruktører minimum et halvt år for at kunne agere som instruktør alene 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


