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Annette Höft - hjemmehørende i DcH Ribe -mail: formand@dch-kreds4.dk   

Jeg har været medlem af DcH siden 2002.  

Er uddannet instruktør i 2008, adfærdskonsulent i 2014 og kredsinstruktør i 2020. 

Jeg har primært undervist hvalpe, unghunde og specialhold. 

Undervisningsemner: 

• Kommunikation  

• Konfliktløsning  

• Foreningsledelse 

 

Birthe Bech Jørgensen – hjemmehørende i DcH Esbjerg - mail: birtheoskar@hotmail.com  

 

Jeg har været medlem af DcH Esbjerg siden 2008. I 2009 startede jeg med uddannelse som instruktør.  

 

I Esbjerg startede jeg til agility og rally med min labrador Oscar som da var ca 2 1/2 år.  

Efter et år valgte jeg lydighedsprogrammet og startede i C klassen.  

Fik hurtig oprykning til de øvrige klasser og Oscar stoppede sin karriere i A klassen som 9 årig.  

Herefter har jeg haft labradoren Jerry som bare gav den gas og da han var knap 4 år fik han oprykning til 

eliteklassen.  

Jerry har været udtaget til DM i alle klasser og klaret sig godt.  

Har var også udtaget til eliteturneringen.  

 

Jeg har haft rigtig mange hold i Esbjerg.  

Lige fra hvalpehold, unghundehold, videregående lydighedshold og C, B og A konkurrencehold. Nu har jeg 

et B hold.  

 

Undervisningsemner: 

• Træning i praksis.  

• Lydighed  

• Spor  

• Eftersøgning  

• Feltsøg. 

mailto:formand@dch-kreds4.dk
mailto:birtheoskar@hotmail.com
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Bruno Hyldahl – Hjemmehørende i DcH Christiansfeld – mail: bh.dk@hotmail.com  

Uddannet Lokalforenings Instruktør først i 1980’erne og Kreds Instruktør i 2013. Tidligere Instruktør i Schæ-

ferhundeklubben i 7 år. Har igennem årene deltaget i en del efteruddannelser. 

 

Jeg har siden 2013 undervist på overbygningen i DcH Programmet, både på lydigheds- og på spormodulet. 

Jeg har i over 30 år, hjulpet mange hundeejere til at opnå gode resultater med deres hunde.  

Selv har jeg deltaget ved DM mange gange i både DcH programmets forskellige klasser og IGP-programmet 
som jeg træner med min egen hund. 

Undervisningsemner: 

• Spor – alle facetter. 

• Lydighed – alle øvelser. 

Gurli Møller – hjemmehørende i DcH Vejen - mail: gurlimoeller@mail.dk  

Instruktøruddannet i 2012 – lydighedsoverbygningen 

Kredsinstruktøruddannet i 2020 

Har gået konkurrence i lydighed på C og B-niveau 

Jeg har været instruktør for hvalpe, hvalpefortsættere, unghunde, D-hunde, C-hunde og B-hunde. 

Jeg har været instruktør på Himmerlandsgården 4 gange, samt på Hundeførerdag i Kreds 4. 

Jeg har været underviser de seneste 3 år på IGU – kommunikation, psykologi og træningsplanlægning 

samt medunderviser på Familiehunde-overbygningens modul – Finde- bære. 

Undervisningsemner: 

Rundering – momentvis – C- og B-klassen 

Lydighed på den spændende måde – C-og B-klassen 

*Hvalpe- og unghundetræning – den røde tråd. 

*Kom ind i boblen sammen med din hund – og bliv der 

*Bliv konkurrenceklar…. 

*Kommunikation med hundefører på træningspladsen – bliv hørt og forstået. 

mailto:bh.dk@hotmail.com
mailto:gurlimoeller@mail.dk
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*Kan afholdes både som aftenkursus og som dagskursus 

 

 

 

Heidi Rømer Hansen - Hjemmehørende DcH Christiansfeld – mail: heidiromerhansen@hotmail.com  

Uddannet LokalforeningsInstruktør i 2007, HundeAdfærdsKonsulent i 2012 og KredsInstruktør i 2016 

Jeg er tidligere konkurrence hundefører, og spændingen fra konkurrence bruger jeg i dag, på enkelt øvelser. 
Jeg træner meget med balance i krop såvel som sjæl, med min egen hund. Jeg bruger positiv belønning og 
leg i store mængder. Det skal være sjovt at træne, både for hund og menneske! 

Samtidig brænder jeg for at arbejde med adfærd – hvorfor gør hunden som den gør? 
 
Undervisningsemner: 

*Samarbejde/motivation/kommunikation/relation hund og menneske 

*Adfærd, sprog og signaler - på træningspladsen og i hjemmet 

”Anderledes problemløsning” på træningspladsen 

*Hvalpen 

*Fra hvalp til voksen 

*Unghunden og alle dens glæder – en tid med op og nedture 

Sjov aktivering 

Træningsdag(e) for hundeførere 

Miljøtræning og socialisering – GERNE sammen med Nanna Gerd Schmidt 

Indkaldskursus incl. de indkaldsforstærkende øvelser - KUN sammen med Nanna Gerd Schmidt 

Balance, ro og samspilsstyrkende træning – KUN sammen med Nanna Gerd Schmidt 

Specielle ønsker så spørg! 

* tilbydes hovedsageligt som basis foredrag på 2-3 timer 

 
 
Jette Nybo Andersen – hjemmehørende i DcH Esbjerg – mail: jettenyboandersen@gmail.com   
 
KredsInstruktør og LokalforeningsInstruktør gennem mange år.  
Jeg er også konkurrencehundefører på eliteplan i DcH programmet og tidligere også i nordisk program 
(spor/rundering) og har gennem mange år deltaget i eliteturneringen som hundefører. Jeg har altid haft 
labrador, men sidste skud på stammen er en malinois. 
 

mailto:heidiromerhansen@hotmail.com
mailto:jettenyboandersen@gmail.com
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Undervisningsemner:  

• alt omkring DcH programmet og nordisk program;  

• det gælder såvel spor,  

• eftersøgning/rundering,  

• alle lydighedsøvelser 

• felt.  
 
Jeg afholder især mange kurser omkring figurantarbejdet i DcH programmet, løbearbejdet i eftersøgnin-
gen og bringselkurser, men interesserer mig for alle øvelser i programmet 
 

 
 
Lars Larsen – Hjemmehørende DcH Vejen – mail: larsen.dck@gmail.com  
 
Jeg er uddannet LokalforeningsInstruktør, KredsInstruktør og Rally Lydigheds Dommer 

Udover at træne i DcH, har jeg også trænet mine hunde i DKK, Schæferhundeklubben, K9 Prosport og PH. I 

PH har jeg også hjulpet til med at undervise. 

Elsker at arbejde med Hunde og Hundeførere. (at se et ”team” bliver bedre og bedre er så fedt at se på og 

at deres udvikling går i den rigtige retning) 

Den fede kontakt og positive tilgang er det jeg arbejder hen efter og det med at nørde er total fedt. 

Går meget op i adfærd, trivsel og at ”teamet” har det godt sammen. 

Det skal være sjovt og hyggeligt at træne hund. 

Undervisningsemner: 

• Gennemgang og træning af div. rally-øvelser. 

• Banebygning i rally 

• Rally træningsdage for hundeførere 

• Gennemgang af bedømmelserne i rally 

• Rally-lydighed og samarbejde som en helhed 

• Sjov og ballade med Rally 

• Alternativ træning, incl. lidt balance og fitness. 

• Træning fra hvalp til voksen hund. 

• Specielle ønsker – så spørg. 

Marlene Hoffmann Grøn – hjemmehørende i DcH Aabenraa – mail: mh6400@gmail.com  

Jeg træner mine hunde til konkurrence i DcH-programmet og interesserer mig særligt for læring med beløn-
ning. 

Jeg arbejder i min tilgang til hundetræning både med lokning og med operant betingning gennem beløn-
ning af de bedste dele af en øvelse. 

mailto:larsen.dck@gmail.com
mailto:mh6400@gmail.com
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Hundeførere skal se det bedste i det de laver med deres hunde. På den måde, kan vi komme videre mod 
vores mål.   

 

Undervisningsemner: 

• Lineføring eller fri ved fod (diverse programmer) 
• Stå, sit, dæk, platform, apport og lignende små øvelser 
• Eftersøgning med trækkere 
• Rundering og figurantarbejde 
• Spor – med konkurrence som mål 
• Feltsøg / bringe og bære 
• Klar til konkurrence! Hvordan træner vi, så hunden også arbejder godt uden at blive belønnet hele ti-

den? 
• Kan en familiehund lide konkurrencer? Prøv det en aften. 
• Teoriaften med foredrag indenfor ovennævnte emner. 

* Alle ovenstående emner udbydes som både aften- og heldagskurser. 

Nanna Gerd Schmidt - Hjemmehørende DcH Christiansfeld – mail: uu@dch-kreds4.dk  

Jeg har været kredsinstruktør siden 2013 og har undervist på grunduddannelsens modul 1, 2, 7, 8. Herud-

over har jeg undervist i Hundeførerkort samt i NoseWork på overbygningerne. Læringsteorien interesserer 

mig og jeg elsker at nørde hund. 

Undervisningsemner:  

* Hvalpe 

* Læringsteori, shaping, lokning og de andre 

* Kommunikation, instruktionsteknik og  

    træningstilrettelæggelse 

* Intro til Klikkertræning 

Kommunikation, instruktionsteknik og træningstilrettelæggelse i praksis. 

Intro til Klikkertræning i praksis 

Relation - hund/menneske 

Sjov aktivering 

Hundeførerkort 

Træningsdag for hundeførere 

Miljøtræning og socialisering – GERNE sammen med Heidi Rømer Hansen 

Indkaldskursus incl. de indkaldsforstærkende øvelser – KUN sammen med Heidi Rømer Hansen 

mailto:uu@dch-kreds4.dk
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Balance, ro og samspilsstyrkende træning – KUN sammen med Heidi Rømer Hansen 

Specielle ønsker så spørg! 

* tilbydes som basis foredrag på 2-3 timer 

 

 

 

Olav Møller – Hjemmehørende i DcH Vejen – mail: olavmoeller@mail.dk  

LokalforeningsInstruktør i 2005, Kredsinstruktør i 2016 

Har undervist på alle niveauer fra hvalp til E-klassen 

Medlem af DcH`s eftersøgningstjeneste gennem 12 år 

Har undervist eftersøgere gennem flere år 

Har selv gået lydighedskonkurrence – C, B, A, E og blev danmarksmester i B-klassen i 2006. 

Har undervist på Himmelandsgården i 5 år – runderingskursus 

Har undervist på IGU Lydighedsoverbygning i rundering og bringsel i flere år 

Undervisningsemner: 

• Runderingskursus med halsgivning og bringsel  

• Figurantkursus både konkurrence- og træningsfigurant 

• Feltsøg/frit søgs-kursus 

• Sporlæggerkursus – uddannelse af sporlæggere til konkurrencer 

 

Pernille Jørgensen – hjemmehørende i DcH Aabenraa – mail: sheena@mail.dk  

Har været med i DcH siden 1988 og KredsInstruktør siden 1995. 

Har været konkurrencegående med mine to første hunde. 

Vil gerne fremme det gode og inspirerede samarbejde mellem hund og menneske der er grundlag for alt 

godt hundearbejde. 

Arbejder i dag specielt for at vores familiehunde kan få en god tilværelse sammen med deres familie. 

 

Undervisningsemner: 

• Familiehunde tanker 

• Aktivering ude og inde 

• Spor uden program 

• Hvalpestart 

mailto:olavmoeller@mail.dk
mailto:sheena@mail.dk
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Pia Johnsen – hjemmehørende i DcH Varde – mail: pia@sporhunde.dk  

NB! Min kalender er fuldt booket resten af 2022. 

KredsInstruktør siden 2006 

Jeg har deltaget i DcH DM i C-klassen, IGP Spor samt Nordisk Rundering. Træner nu redningshund i Bered-
skabet og konkurrerer i IPO-R disciplinerne Ruin, Eftersøgning og Spor. 
Jeg har været med til at starte Rally Lydighed op i Danmark og er nu Nose Work dommer i både DcH og 
DKK. 

Gennem tiden har jeg undervist i samtlige moduler i Instruktør Grunduddannelsen, Rally og Nose Work 
overbygningen. 

Undervisningsemner: 

• Alt vedrørende NoseWork 

 

 

mailto:pia@sporhunde.dk

