Rallyinstruktøruddannelsen i Sydkystens Hundeskole
Sydkystens Hundeskole er en forening med base i Solrød. Sydkystens Hundeskole blev etableret i 2009 og er med 10
højt kvalificerede instruktører og et bredt udbud af kurser en af de betydeligste hundeskoler i Danmark.
Et af vores specialer er undervisning i rallylydighed på alle niveauer i henhold til DKK’s regler. Mange af vores
instruktører er desuden aktive konkurrenceudøvere i rallylydighed og fire af dem deltog ved DKK’s DM i rallylydighed i
august 2013.
Vi er således rigtigt godt rustede til det næste skridt i udviklingen af Sydkystens Hundeskole: Vi lancerer i begyndelsen af
2014 vores første instruktøruddannelse - Rallyinstruktøruddannelsen i Sydkystens Hundeskole.

Målgruppe
Rallyinstruktøruddannelsen er en efteruddannelse rettet mod erfarne hundeinstruktører, som vil tilbyde hold i
rallylydighed.

Mål
Efter at have gennemført Rallyinstruktøruddannelsen kan deltagerne:
1. Beskrive udførelse og bedømmelse af alle rallyskiltene i henhold til DKK’s regler
2. Beskrive DKK’s regler for rallylydighed
3. Beskrive indlæring af de momenter, som indgår i samtlige rallyskilte. Herunder indlæring af færdige øvelser,
samt sekvenser af øvelser inkl. færdige baner. Herunder hvilken adfærd hunden skal kunne for at kunne
gennemføre et rallyforløb
4. Opstille planer for rallyhold på alle niveauer (begynder, øvet, ekspert, champion)
5. Lægge baner på alle niveauer.
6. Rådgive kursister om indlæring af konkurrencesituationen/mental træning af fører
7. Bedømme ekvipager, der går rallybaner, i henhold til DKK’s regler.
8. Give feedback til førere, der går rallybaner, herunder rådgive om videre træning

Forudsætninger for at deltage
1. Instruktør med dokumenteret erfaring i hundeundervisning.
2. Instruktør med kendskab til grundlæggende indlæringsteorier og -principper

Kursusindhold
1. Et kursus forløber over 5 hele dage kl. 9-16, heraf udfør en del af 4. dag en teoretisk eksamen og en del af 5. dag
en praktisk eksamen.
2. Der er ikke tale om praktisk træning på holdet, men der vil være mulighed for at medbringe hund, og i
begrænset omfang anvende medbragte hunde til at demonstrere indlæring af momenter og
øvelser/udfordringer af de momenter og øvelser den enkelte har arbejdet med siden sidst (hjemmearbejde).
3. Hovedelementer i uddannelsen:
a. Grundlæggende rallykendskab: Skilte, baner, klasser, bedømmelser, regler, præmieringer mv.
b. Detaljeret skiltekendskab
c. Indlæring af momenter der indgår i skiltene opdelt i kategorier i hver klasse, fx i Begynderklassen:
Fremadgående bevægelse, Vendinger, Spiral og Slalom, Frontposition, Twist og Stationære øvelser

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Fra moment, til skilt, til færdig bane. Opbygning af samarbejde og flow.
Planlægning af et kursusforløb 6-8 gange for forskellige former for hold evt. inkl. teori aften
Opbygning af baner. Regler og temaer.
Gennemgang af rallykonkurrence/mental træning/aftrapning af belønninger (automatisering)
Bedømmelse af ekvipager, der gennemfører rallybaner
Rådgivning om hvordan holddeltagere på alle planer kan udvikle sig/forbedre sin performance samt
arbejde med tiden på banen.

Eksamen
Kursus indeholder to eksamensdele. Den 4. kursusdag afsluttes med en skriftlig eksamen uden hjælpemidler, hvor der
skal svares på spørgsmål i rallyreglement, dokumenteres konkret skiltekendskab, og dokumenteres kendskab til
indlæring af skiltene. Endvidere skal det kunne dokumenters at kursisten er i stand til at planlægge rallyhold på
forskellige niveauer.
Den 5. kursusdag afsluttes med en praktisk eksamen med disse elementer:
1. Med rallyreglementet som grundlag skal kursisten planlægge en bane på papiret og derefter opbygge banen i
praksis.
2. Den opstillede bane skal gennemføres af et antal ekvipager, som skal bedømmes og have feedback af kursisten.
3. Kursisten skal derefter med de samme ekvipager gennemføre en prøvetime, hvor de pågældende skal
introduceres til nogle nye skilte (fx sideskift/højrehandling)
Den enkelte kursist får individuelt feedback som afslutning på kursusforløbet. Alle kursister, som består alle prøvens
elementer, får tildelt et diplom og retten til at betegne sig: Eksamineret rallyinstruktør fra Sydkystens Hundeskole.

Tid, sted og pris
Rallyinstruktøruddannelsen gennemføres følgende dage fra kl. 9-16: lørdagene 8. februar, 1. marts, 29. marts og 26.
april samt søndag 8. juni 2014.
Kurset afholdes alle 5 gange i Solrød.
Kursusprisen er 6.000 kr. inkl. moms for hele forløbet. Prisen inkluderer alle materialer, let morgenmad og frokost alle
kursusdage, samt kaffe/te og kage i løbet af kursusdagene.

Ansøgning
Send din ansøgning pr. mail til Paul Lysholdt: paul@lysholdt-consulting.com. Oplys om din instruktørmæssige baggrund
og dit mål med at deltage på kurset. Vi vender hurtigt tilbage med praktisk information.

Undervisere
Merete Marx Stenaae. Uddannet Hundeinstruktør hos Hund & Træning. Uddannet rallyinstruktør hos Hund & Træning.
Instruktør og bestyrelsesmedlem i Sydkystens Hundeskole. Har gennemført en Workshop (5 dage) hos Bob Bailey.
Konkurrerer i LP og rally med amerikansk Collie Jewel, som er DKRLCH og blev nr. 8 ved DKK’s DM i 2013 i rally
ekspertklasse. Amerikansk Collie Kamelia går i rally begynderklasse.
Paul Lysholdt. Uddannet klikkerinstruktør hos Hund & Træning. Har gennemført 5 Workshops (i alt 22 dage) hos Bob
Bailey. Instruktør i og formand for Sydkystens Hundeskole. Autoriseret rallydommer hos DKK. Konkurrerer i LP og rally
med tre hunde. Engelsk springer spaniel Megan er DKRLCH og blev nr. 5 ved DKK’s DM i 2013 i rally championklasse.
Norwich terrier Lille Bjørn er DKRLCH. Border terrier Max går i rally ekspertklasse.

