Danmarks civile Hundeførerforening

Odder DcH er en hundesportsforening for ALLE. Vi skeler
ikke til racer, stor som lille. Uanset om det er en blanding
eller en stambogsført hund, er alle velkomne. Dog skal din
hund være forsikret og vaccineret.
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KURSUSHOLD
For at kunne træne med sin hund i Odder DcH skal man have gennemført et
kursusmodul bestående af
Infomøde+14 træningsgange + afsluttende prøve.
Dette hold er for nye hvalpe/hundeejere, som vil have deres hund socialiseret, få
gode fif til opdragelse, lære de grundlæggende øvelser og skabe en harmonisk
familiehund.

Øvelser
kontakt - lineføring - sit - stå - dæk - indkald
Derudover
hundens historie - udvikling fra hvalp til voksen - aktivering - samarbejde motivation - leg - pleje - ansvarlighed -indlæringsprincipper og meget mere..
Tilmelding til kursushold foregår via vores hjemmeside
www.odder-dch.dk under punktet: ”Ny hund”.

Thumps up!

På de følgende sider kan du læse om de
forskellige muligheder, vi pt. tilbyder efter endt
kursusforløb.

PRÆ-HOLD
.Der er præ-hold for både Agility, rally og lydighed
Efter endt kursushold tilbydes flere forskellige grene af hundesport.
For at kunne deltage på disse hold, kræver det en form for kendskab og
grundfærdigheder til det eller de hold man har valgt. På præ-holdene
arbejdes der videre med det der er lært på kursusholdet samt nye og
større øvelser.
Hvis der kommer hunde der ikke har været på kursushold men som
gerne vil dyrke sporten, starter man på et præ-hold for henholdsvis
agility, rally og lydighed.
Der oprettes nye præ-hold hver gang et kursushold afsluttes.

KONKURRENCE LYDIGHED
C - B - A og E

Dette hold er både for de rutinerede og urutinerede hundeførere, som gerne vil
deltage i konkurrencer.
Man starter som C-hundefører (se nedenstående).
For at rykke videre til næste klasse, skal man opnå et vist antal point i 2
konkurrencer inden for et år.
Sværhedsgraden stiger i takt med oprykning.

Klasser
C = Begynderhund, begynderfører
B = Begynderhund, rutineret fører
A = Rutineret hund, rutineret fører
E = Elitehund, Super rutineret fører

Øvelser
almen lydighed - spring med apport - spor - eftersøging - rundering - feltsøg halsgivning af død genstand - fremadsendelse
m.v.

Alle klasser træner sammen, og et skiftende trænerteam har ansvaret for, hvad der
skal indlæres og trænes.
Alle hundeførere skal motiveres og sættes i stand til både at arbejde selvstændigt og
at hjælpe hinanden.

Et seriøst og lærerigt hold!

AGILITY

Agility kommer af det engelske ord agile, som betyder rask, kvik, hurtig, smidig.
Sporten går ud på, at hunden så hurtigt og med så få fejl som muligt gennemløber en
bane med forskellige forhindringer.
Bl.a. krybe gennem tunneller, balancere på planker, springe over forhindringer, løbe
slalom og balancere på vippe.
Der konkurreres i 4 forskellige klasser:
1, 2, 3 og åben for lille, mellem og store hunde.

Du behøver ikke at gå i konkurrence for at være med.
Mange hundeejere træner agility sideløbende med DcHs andre programmer, fordi
de synes, at det er en sjov og anderledes aktivering af hunden. Der er fart over feltet
!

Vi har en masse dygtige trænere som sammen med dig vil vurdere, om I er klar til at
starte agility. Det kræver en del lydighed og en udvokset/færdigudviklet hund.

RALLY LYDIGHED

Rally lydighed er en ny og spændende form for lydighed.
Den er bygget op om nogle små samarbejdsøvelser, hvor den positive kontakt og det
villige samarbejde mellem hund og fører er i højsædet.

Det er en sport, som gennemføres på en bane med 10 til 20 skilte. Skiltene angiver,
hvad hunden og føreren skal gøre (se eksempel). Banen gennemføres i et normalt
gangtempo og med en udstråling af glæde og overskud.

Man kan bruge Rally lydighed som en inspirerende form for lydighedstræning, og
der er også her mulighed for at stille op i konkurrencer.

Der konkurreres i 5 klasser:
Begynder - øvede - ekspert - champion
og en åben klasse som alle kan starte i.

FAMILIEHOLD

Familieholdet er for dig, som ønsker at blive aktiveret og skabe harmoni mellem dig
og din hund.
På dette hold træner vi øvelser, som er relevante i hverdagen
fx:

dæk - sit - indkald - hente ting - gåtur blandt mennesker og andre hunde - skabe
gode vaner - lære hunden at gå spor.

Derudover
aktivering - sjove tricks - leg - forhindringsbane - hundeshow –hilse m.v.

Familieholdet er for alle, der ønsker at have det sjovt i samarbejdet mellem hund og
fører.

Odder DcH
Er en aktiv forening, hvor alle aktiviteter foregår på frivillig og ulønnet
basis. Som medlem af klubben forventer vi, at du også tager del i dette
arbejde i det omfang, det er muligt.
I vores træningsmetoder lægger vi vægt på positive indlæringsprincipper,
og der vil blive undervist i disse. Vi ikke accepterer ikke aggressiv
behandling af hunden.

Praktisk info
Vi bor på adressen: Rude Havvej 152 A,
Rude Strand, 8300 Odder
Vi bor i et sommerhusområde og må derfor tage hensyn til vores naboer.
Det vil sige, at kørsel til klubben foregår ad Rude Havvej og ikke fra
sommerhusområdet og med max 10 km/t.
Når der luftes hund, SKAL alle ”hunde-hømhømmer” på og omkring
træningspladsen samles op. Samtidig skal unødig gøen undgås.

Du kan finde flere informationer, kontaktpersoner og træningstider på vores
hjemmeside
www.odder-dch.dk
mail: formanden@odder-dch.dk

