
Hundeførerweekend 

Forslag til hold 
 

Temahold – Tjek på adfærd 

På dette hold er der fokus på den adfærd din hund gør på træningspladsen og i 

hverdagen. Deltag på dette hold og få gode råd og vejledning til at arbejde videre med 

tingene efter weekenden. 

Instruktørerne på holdet er Anette fra DcH Helsingør og Lotte Elming fra DcH Næstved. 

Begge er uddannede adfærdskonsulenter i DcH og samtidig erfarende 

lokalforeningsinstruktører. Anette er også uddannet kredsinstruktør. 

Max 8 deltagere 

 

Temahold – Tjek på belønning af hunden 

På dette hold er der fokus på at blive bedre til at belønne sin hund på den rigtige måde, 

som skaber relation og drive. Der vil blive arbejdet med forskellige former for belønning 

generelt, men også sat sammen med en bestemt øvelse eller adfærd. 

Instruktøren på dette hold er Kasper Ottesen fra DcH Hjørring, som er nyuddannet 

kredsinstruktør, med en bred erfaring indenfor lydighed og især indenfor belønning og fri 

ved fod. 

Max. 8 deltagere 

 

Nose work begynder 

Dette hold er for dig, som er kommet i gang med Nose Work og er på ren duft. Der vil 
være fokus på fundamentet for en sikker Nose Work hund og på førerens rolle.  

 
Instruktør på dette hold er Jette Bennedsen fra DcH Haslev, som er uddannet 
kredsinstruktør, uddannet Nose Workinstruktør i privatregi og har deltaget i mange 

kurser med bl.a. udenlandske instruktører omkring Nose Work. Jette har flere års 
erfaring med både egne hunde, deltaget i konkurrencer og undervist i Nose Work. 
 

Max 8 deltagere 

 

 

 

 



Nose work øvet 

Dette hold er for dig, som har erfaring med nose work og som måske også er i gang med 

at konkurrerer i disciplinen. Fokus på dette hold er videreudvikle den enkelte equipage 

og få rettet små udfordringer, som den enkelte har. 

Instruktør på dette hold er Peter Knudsen fra DcH Helsingør, som er uddannet 

kredsinstruktør samt professionel hundefører i Toldstyrelsen. Peter har på denne 

baggrund stor praktisk erfaring med nose work, da han har trænet flere hunde op i at 

finde narko. 

Max. 8 deltagere 

 

Hoopers begynder 

Hoopers er det nye sorte i hundeverdenen. Dette hold er for dig, som gerne vil i gang med 

hoopers eller som er kommet lidt i gang. Fokus på holdet er at få indlært de forskellige 

dele af hoopers på den bedste måde samt arbejde med at skabe et flow i hundens løb. 

Instruktør på holdet er Lene Bentzen og Lise Werner fra DcH Humlebæk, som begge er 

uddannet hoopers instruktør i privatregi. Lene er desuden uddannet kredsinstruktør. 

Max. 12 deltagere 

 

Agility begynder/øvet 

Dette hold er for dig, som har erfaring med agility. På dette hold er der fokus på 

indlæring af de forskellige forhindringer og at starte på en grundlæggende handling. Din 

hund skal kunne flertallet af forhindringerne – men niveau derudover er underordnet. 

Undervisningen tilpasses den enkelte.  

Instruktører på dette hold er Christian og Rune fra DcH Næstved, som er nyuddannede 

lokalforeningsinstruktører i agility, begge er dog erfarende konkurrenceudøver og har et 

godt drive og glæde ved sporten. 

Max. 12 deltagere 

  

Rally – begynder/øvet 

Dette hold er for dig, som er godt i gang med rally og som har et niveau svarende til 

begynder/øvet klasserne. Fokus på dette hold bliver indlæring af skiltene samt et godt 

flow. 

Instruktør på holdet er Erika B Nielsen fra DcH Nordfyn. Hun er en erfaren 

lokalforeningsinstruktør og konkurrenceudøver i rallylydighed. Erika er kendt for det 

gode samarbejde med sine hunde, og ikke at sige nej til en udfordring.  

 

 



Rally – ekspert/champion 

Dette hold er for dig, som er godt i gang med rally og som har et niveau svarende til 

ekspert/champion klasserne. Dette er holdet for rallynørderne. 

Instruktør på holdet er Line Fisher Geerthsen fra DcH Bording, som er erfaren 

lokalforeningsinstruktør og konkurrencehundefører i rally. Line er desuden også dommer 

i rally. Lines kompetencer ligger især inden for fri ved fod og bagpartskontrol, og så 

elsker hun at nørde detaljer, præcision, og sikkerhed i øvelserne. 

Max 8 deltagere 

 

DcH programmet A/E klassen – fokus på spor 

Dette hold er for dig, som konkurrerer i A eller E klassen i DcH programmet. På dette 

hold er der fokus på spor, som vil være omdrejningspunktet for weekenden. Der vil også 

blive mulighed for at træne andre øvelser. 

Der skal forventes kørsel til arealer. 

Instruktør på dette hold er Kurt Skytthe fra DcH Vestfyn, som er kredsinstruktør og 

erfaren hundefører og dommer i DcH programmet. 

Max 8 deltagere 

 

DcH programmet A/E klassen – fokus på eftersøgning 

Dette hold er for dig, som konkurrerer i A eller E klassen i DcH programmet. På dette 

hold er der fokus på eftersøgningen, som vil være omdrejningspunktet for weekenden. 

Der vil også blive mulighed for at træne andre øvelser. 

Der skal forventes kørsel til arealerne. 

Instruktør på dette hold er Kirsten Christensen fra DcH Jyderup, som er erfaren 

lokalforeningsinstruktør samt aktiv hundefører i både DcH programmet samt Nordisk 

rundering. Kirsten er også dommer i begge programmer. 

Max 10 deltagere 

 

DcH programmet B klassen – fokus på spor 

Dette hold er for dig, som konkurrerer i B klassen, eller som skal i gang med det. På 

dette hold er der primært fokus på sporet, men der vil også være mulighed for at træne 

de andre øvelser i programmet. 

Instruktør på dette hold er Heidie Sommer fra DcH Haslev, som er 

lokalforeningsinstruktør samt erfaren konkurrencehundefører i DcH programmet. En af 

Heidies spidskompetencer er netop sporet. 

Max 8 deltagere 



DcH programmet C/B klassen – fokus på rundering og frit søg 

Dette hold er for dig, som konkurrerer i C eller B klassen, eller som skal i gang med det. 

På dette hold er der primært fokus på rundering og frit søg, men der vil også være 

mulighed for at træne de andre øvelser i programmerne. 

Instruktør på dette hold er Michael Mandrup fra DcH Jyderup, som er erfaren 

lokalforeningsinstruktør samt konkurrencehundefører i DcH programmet. En af Michaels 

spidskompetencer er netop rundering, drift arbejde med hunden samt samarbejdet 

mellem hund og føreren. 

Deltagere: max 8 

 

DcH programmet C/B klassen – fokus på den fede stuedressur 

Dette hold er for dig, som konkurrerer i C eller B klassen, eller som skal i gang med det. 

På dette hold er der primært fokus på stuedressuren (lineføring/fri ved fod, stå, sit, dæk, 

fremadsendelse, spring og apport), men der vil også blive kigget på de andre øvelser i 

programmerne. 

Instruktør på holdet er Charlotte Johansen fra DcH Slagelse, som er kredsinstruktør og 

erfaren konkurrencehundefører i DcH programmet. En af Charlottes spidskompetencer 

er netop stuedressuren og at have fokus på konkurrencetræning. 

Deltagere: Max 8 

 

DcH programmet C klassen 

Dette hold er for dig, som har fået lyst til at prøve kræfter med DcHs konkurrence-

program eller som allerede har været i konkurrence. Fokus på dette hold er alle øvelserne 

i C klassen. 

Instruktør på holdet er Dorte Storm Møller fra DcH Esbjerg, som er erfaren 

lokalforeningsinstruktør samt konkurrencehundefører i både DcH programmet og rally. 

Dorte er god til at gå i dybden med noget og arbejde med det til at det fungerer. 

Max. 8 deltagere 

 

DcH programmet C klassen 

Dette hold er for dig, som har fået lyst til at prøve kræfter med DcHs konkurrence-

program eller som allerede har været i konkurrence. Fokus på dette hold er alle øvelserne 

i C klassen. 

Instruktør på holdet er Ann Madsen fra DcH Nordfyn, som er erfaren 

lokalforeningsinstruktør samt konkurrencehundefører i både DcH programmet og 

Nordisk rundering. Ann er god til at gå i dybden med noget og arbejde med det, til at det 

fungerer. Deltagere: max 8 



IGP 

I kreds 6 er der et aktivt brugshundeudvalg, som jævnligt afholder fællestræning med 

fokus på både ABC. 

Til denne hundeførerweekend er der mulighed for at være med på IGP holdet, og lære de 

andre i gruppen at kende. Udgangspunktet er, at du har interesse og lyst til at træne 

IGP. I denne weekend hjælper i som udgangspunkt hinanden, men der arbejdes på at få 

en instruktør til at komme og styre slaget. 

Deltagere: max 12  

 

Eftersøgningstjenesten 

I DcH har vi et tilbud til hele Danmark – eftersøgningstjenesten. Her i kreds 6 har vi en 

del eftersøgere, men der kan altid bruges flere og især i Nordsjælland.  

Til denne weekend er der mulighed for at være med på dette hold og møde de andre 

eftersøgere i kredsen. Udgangspunktet er, at du har interesse og lyst til på sigt at blive 

eftersøger. I denne weekend hjælper i som udgangspunkt hinanden, men der arbejdes på 

at få en instruktør til at komme og styre slaget. 

Deltagere: max. 10 

  



Kontaktinfo 
 

Hold Instruktør E-mail Mobil 

Temahold – Fokus på 
adfærd 

Anette 
Knudsen 

anette.dch@gmail.com 6014305
8 

Temahold – Tjek på 
belønning 

Kasper 
Ottesen 

kasper.ottesen93@gmail.com 23 35 58 
76 

Nosework begynder Jette 
Bennedsen 

j.bennedsen@live.dk 5444105
8 

Nosework øvet Peter 
Knudsen 

hvilevej12@gmail.com 6019228
3 

Agility begynder/øvet Christian 

og Rune 

Christianzahle.m@gmail.com 3159904

2 

Rally begynder/øvet Erika 

Nielsen 

Erikabn@msn.com  

Rally 

ekspert/champion 

Line 

Geerthsen 

line.geerth@gmail.com  

Hoopers Lene 

Bentzen 

610formand@gmail.com 5146905

0 

DcH A/E spor Kurt 

Skytthe 

Heku92@outlook.com  

DcH A/E 
eftersøgning 

Kirsten 
Christense

n 

kirstenh.chr@christensen.mail.
dk 

2258439
9 

DcH B spor Heidie 

Sommer 

Nielsen2613mail.com 2613094

2 

DcH C/B frit søg og 

rundering 

Michael 

Mandrup 

  

DcH C/B 

stuedressur 

Charlotte 

Johansen 

Clj2778@gmail.com 2271712

6 

DcH C Dorte 

Storm 

dorte_storm@hotmail.com  

DcH C Ann 

Madsen 

afmadsen@hotmail.com  

IGP Jesper 
Johansen 

holmstrupvej@stofanet.dk 2033513
9 

Eftersøgningstjeneste
n 

Sif 
Johansen 

zonesiff@hotmail.com 4295009
1 

 

 

 

 


