
HUNDETRÆNING FOR ALLE
DCH SLAGELSE

Se mere på vores hjemmeside www.dch-slagelse.dk
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Hvad er DcH Slagelse?
DcH Slagelse er en af Danmarks Civile Hundeførerforenings mere end 100 lokalforeninger.  
Foreningen er kendetegnet ved at være for alle hunde - store som små - med eller uden stamtavle  
- alle er velkomne. Foreningen drives med frivillig og ulønnet arbejdskraft. Foreningens vedtægter kan 
læses på vores hjemmeside www.dch-slagelse.dk. Vi træner kun med positive indlæringsmetoder.

velkommen i dch slagelse!

Hvad får du som medlem:

• Medlemskab af DcH og DcH Slagelse.

• Træning en gang om ugen, undtagen i juli og december - hvor de fleste hold holder ferie.

• Medlemsblad fra DcH 6 gange om året - kan hentes i klubhuset.

• Hyggelige og lærerige stunder sammen med din hund og andre hundeførere - samt masser af frisk luft. 

• Som medlem af klubben må du også bruge arealerne udenfor træningstiderne - hvis pladsen er ledig. 

• 10 % rabat hos www.dogcoach.dk. 10% rabat hos Slagelse Camping & Outdoor på tøj/hundeudstyr. 

• 10 % medlemsrabat hvis du tegner din hundeforsikring hos Agria dyreforsikringer

om klubhuset
I klubhuset kan du mødes med trænerne og de andre hundeførere. Klubhuset er også rammen om  
forskellige aktiviteter som arrangeres i løbet af året. Der må ikke komme hunde ind i klubhuset.



Hvilke hold tilbyder vi?
HVALPE- OG BEGYNDERHOLD:
Er for hvalpe og unghunde. Her trænes bl.a. kontaktøvelser, lineføring, stå, 
sid, dæk og spring - samt at komme på kommando. Der bliver også afholdt 
enkelte teoritimer. 

UNGHUNDEHOLD:
Til førere med unghunde som gerne vil træne videre efter hvalpehold.  
Der tages udgangspunkt i den enkelte hunds alder og niveau, da hundene i 
denne periode godt kan være en lille udfordring pga. “teenage”alder.  
Vi arbejder yderligere med socialicering af hunden - her menes ikke at 
hundene må lege sammen - men at de skal kunne finde ud af at arbejde tæt 
på andre hunde. Der trænes lydighedstræning, hvor vi tager udgangspunkt 
i DcHs program. Vi arbejder med at afkode hundens signaler, dens behov 
og adfærd. Vi skal selvfølgelig have det sjovt - både hund og fører.  
Vi holder en pause midt i træningstimen, for at få lidt socialt og vi  
diskuterer træningen, eventuelle udfordringer og succesoplevelser. 

C- OG B- KONKURRENCEHOLD:
Er for letøvede og øvede hunde. Her fortsættes med almindelig lydigheds- 
træning, samt mere fokus på bla. rundering, frit søg og apportering.  
Her kan du vælge at træne målrettet mod at gå til konkurrence og  
kvalificere dig til at rykke op i næste klasse, men det er ikke et krav at man 
skal stille til konkurrence. I DcH-programmet arbejder du med hundens 
evne til at søge efter både spor, tabte genstande og forsvundne personer. 
Disse øvelser foregår som regel i naturområder og på marker, hvor du har 
god brug for din hunds medfødte evner. Ved siden af disse øvelser er der 
udfordrende og spændende lydighedsøvelser, som er med til at give et godt 
samarbejde med din hund.

RALLY:
Rally-lydighed er et sjovt alternativ til den almindelige lydighedstræning. 
Rally er en bane med opgaver som hund og fører skal gennemføre, mens  
de samarbejder. På banen står 10-20 skilte med oplysninger om hvilke  
øvelser, der skal udføres. Der stilles ikke lige så store krav til perfektion  
som i alm. lydighed og man må tale til sin hund alt det man vil - dog bliver 
der fratrukket points hvis man taler grimt til hunden. Der er flere klasser 
og hold efter hvilket niveau man er på. 

IGP PROGRAMMET:
IGP (Internationale Gebrauchshund Pruefung) består af 3 grupper.  
Spor, lydighed og forsvarsarbejde. Spor og lydighedsarbejdet ligner meget 
DcHs program. Forsvarsarbejdet er der, hvor den største forskel fra 
DcH-programmet viser sig. Her skal hunden efter en rundering bevogte 
og give hals af en figurant. Den skal kunne stoppe en flygtende figurant ved 
et fast bid i et beskyttelsesærme. For at gå til IGP kræves der et forholdsvis 
højt lydighedsniveau. Programmet er fastlagt internationalt og der afholdes 
blandt andet VM i disse discipliner. Inden man kan komme til en IGP-
prøve, skal man bestå en færdselsprøve.

Se mere på vores hjemmeside www.dch-slagelse.dk



ordensregler i dch Slagelse: 
Formålet på holdene er, udover træning, at have det sjovt og hyggeligt med vores hunde og andre 
medlemmer i klubben. Det er vigtigt, at alle føler sig godt tilpas, derfor har vi følgende regler:

• Alle hunde skal have lovpligtig forsikring og være vaccineret  
efter gældende regler.

• Der må ikke komme hunde ind i klubhuset.

• Løse hunde på pladsen er kun tilladt med instruktørens tilladelse.

• Vis hensyn, når der kommer nye hunde. 

• Anvendelse af pighalsbånd er forbudt. 

• Lad ikke din hund “hilse” på hunde du ikke kender.

• Gå ikke hen til en hund der er afbundet, og hold afstand til  
hunde i bil.  

• Sørg for at din hund er luftet inden træning.

• Du samler din hunds efterladenskaber op, og smider posen i 
skraldespanden. Også udenfor træningspladsen.

• Affald skal selvfølgelig i skraldespanden (inkl. cigaretskodder!)

• Du melder afbud til instruktøren, når du ikke kan komme.

• Afstraffelse af hunden med karakter af brutalitet er forbudt og vil medføre bortvisning.

• Hunde der udviser aggressiv opførsel kan pålægges at bære mundkurv i forbindelse med træning.

• For at bevare den gode tone er det vigtigt at eventuelle uoverensstemmelserordnes ved fredelig 
samtale på holdene. Hvis dette ikke er muligt, kan sagen afleveres til et bestyrelsesmedlem - helst 
skriftligt. Sagen vil så blive behandlet i henhold til klubbens vedtægter. 

• Grundet forsikringsforhold er det kun det medlem som har hunden registreret på sit medlems- 
kort, som kan træne hunden. Men man kan tilføje sekundære hundeførere på medlemskortet.

• Tæver i løbetid er velkommen til træning. Du bedes dog informere instruktøren inden start,  
om at din hund er i løbetid. 

vi glæder os til at se dig i klubben! God træning! 
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