DGI Hundesport

Grunduddannelsen er
her nu, så er du klar?
I samarbejde med DCH tilbyder vi
grunduddannelsen
www.dgi.dk/hundesport
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Vi har i samarbejde med DCH valgt at
udbyde grunduddannelsen på Sjælland.
Der startes op den 27. november 2016
og afsluttes den 5. marts 2017.
Vigtig information
Som kursist skal du deltage i alle
modulerne for at du kan få et
kursusbevis på, at du har gennemført
grunduddannelsen.
Vi har valgt at kalde dagene for moduler
og der er i alt 7 moduler - Det er
endagskurser, dog er der et
weekendkursus, og det er med
overnatning på vandrehjem.
Der skal også være plads til lidt hygge
og godt samvær.
Pris for deltagelsen
Kursuspris
8000 kr.
DGI tilskud
1950 kr.
DIN PRIS
6050 kr.
Mange kommuner yder tilskud til kurser,
så det vil være værd at undersøge, om
din kommune også gør det.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig elektronisk på
www.dgi.dk/201717033100
Det kan være, at du kan få din forenings
kasserer til at tilmelde dig via
foreningsservice, så din forening betaler
med det samme...
På de næste sider kan du se, hvad de
enkelte moduler indeholder

Modul 1

Modul 2

Tid
Søndag 27. november kl. 9-17

Tid
Lørdag 10. december
søndag 11. december
Opstart lørdag kl. 8 og afsluttes søndag
kl. 16
Sted
Ringsted Agility forening
Eilekirsvej 17
4100 Ringsted

Sted
DGI Midt- og Vestsjælland mødelokaler
Helligkorsvej 3
4000 Roskilde
Instruktører
Lene Bentzen og Karin Sørensen
Medbring
Skrivesager
Madpakke
(der er mulighed for at købe mad i en
sandwichbar, der ligger lige om hjørnet)
Kursusindhold
Om adfærd - hundens historie, udvikling
og prægning
En kort gennemgang af hundens
oprindelse og historie
Gennemgang af hundens 5 sanser
Hundens udvikling fra hvalp til
voksen med gennemgang af de
forskellige faser
Normal og unormal adfærd
På dette modul udleveres 1 mappe til
alle undervisningsmaterialer som
udleveres i hele forløbet.

Overnatning:
Danhostel Ringsted
Sct. Bendtsgade 18
4100 Ringsted
Instruktører
Anette og Peter Knudsen
Medbring
Skrivesager
Ting du skal bruge til overnatning
Dette kursus er med fuld forplejning
Kursusindhold
Velkomst og introduktion/Pædagogik,
kommunikation og planlægning.
DGI´s opbygning
Instruktionsteknik
Kommunikation
Sansernes betydning
På dette kursus er der gruppearbejde
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Modul 3

Modul 4

Tid
Søndag 15. januar 2017 kl. 9-17

Tid
Søndag 22. januar 2017 kl. 8-16

Sted
Dragsholm Hundeskole
Agersøvej 6
4550 Asnæs

Sted
Dragsholm Hundeskole
Agersøvej 6
4550 Asnæs

Instruktører
Lene Bentzen og Peter Knudsen

Instruktører
Thomas Linhus

Medbring
Skrivesager
Madpakke
(der er dog mulighed for at bestille mad
10 dage før til
formand@dragsholmhundeskole.dk og
samtidig indbetale 45 kr. på Swipp
81138474 eller på mobilpay 20835651
med angivelse af tekst frokost/150117)

Medbring
Skrivesager
Madpakke
(der er dog mulighed for at bestille mad
10 dage før til
formand@dragsholmhundeskole.dk og
samtidig indbetale 45 kr. på Swipp
81138474 eller på mobilpay 20835651
med angivelse af tekst frokost/220117)

Kursusindhold
Hundens sprog og kommunikation

Kursusindhold
Indlæringsprincipper og metoder

Hundens sprog/reaktioner
Gennemgang af afstandssøgende
Førerens kropsprog og reaktioner
Relationer mellem fører og hund

Klassisk indlæring
Operant indlæring
Indlæringsfaser

Modul 5

Modul 6

Tid
Søndag 5. februar 2017 kl. 9-17

Tid
Lørdag 18. februar 2017 kl. 9-17

Sted
Dragsholm Hundeskole
C/O Nykøbing Sj., Solvarmeanlæg
Getsøvej 16
4500 Nykøbing Sj.

Sted
Dragsholm Hundeskole
Agersøvej 6
4550 Asnæs

Instruktører
Anette Knudsen og Susan Aino Kjær
Medbring
Skrivesager
Madpakke
(der er dog mulighed for at bestille mad
10 dage før til
formand@dragsholmhundeskole.dk og
samtidig indbetale 45 kr. på Swipp
81138474 eller på mobilpay 20835651
med angivelse af tekst frokost/050217)
Kursusindhold
Raceegenskaber
Introduktion
Specielle egenskaber
Adfærd

Instruktører
Lene Bentzen og Karin Sørensen
Medbring
Egen hund
Skrivesager
Madpakke
(der er dog mulighed for at bestille mad
10 dage før til
formand@dragsholmhundeskole.dk og
samtidig indbetale 45 kr. på Swipp
81138474 eller på mobilpay 20835651
med angivelse af tekst frokost/180217)
Kursusindhold
Hvalpens socialisering, opdragelse og
træning
Hvalpens udviklingsface
Socialisering og miljøtræning
Samarbejdsøvelser
Modulet indeholder både teori og
praktik
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Modul 7
Tid
Søndag 5. marts 2017 kl. 8-16
Sted
Dragsholm Hundeskole
C/O Nykøbing Sj., Solvarmeanlæg
Getsøvej 16
4500 Nykøbing Sj.
Instruktører
Thomas Linhus og Peter Knudsen
Medbring
Skrivesager
Madpakke
(der er dog mulighed for at bestille mad
10 dage før til
formand@dragsholmhundeskole.dk og
samtidig indbetale 45 kr. på Swipp
81138474 eller på mobilpay 20835651
med angivelse af tekst frokost/050317)
Kursusindhold
Grundlæggende holdtræning i praksis
Modtagelse og fastholdelse af
medlemmer
Parters forventninger
Sammensætning af hold

Fakta
På hver kursus får du morgenmad!
Har du spørgsmål kontakt
Idrætskonsulent
Berit Vintersfjord
Tlf: 79 40 48 06
Mail: berit.vintersfjord@dgi.dk

Se mere på www.dgi.dk/hundesport

Koordinationsgruppen for DGI Hundesport:
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Marianne Sørensen tlf. 30 29 12 53 mail: msq@fibermail.dk
Palle Madsen tlf. 40 59 27 21 mail: pallemadsen@hotmail.com
Hans Peter Dinesen tlf: 40 28 86 75 mail: hpd@dlgmail.dk
Vigtige datoer:
L2017 som finder sted den 29. juni – 2. juli
Se mere på www.dgi.dk/landsstaevne

Om DGI
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med
de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der tager
udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved
idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste
idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Vores aktiviteter spænder
over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til
fitness og løb. Vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med
at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.

