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Lidt om DcH Svendborg 

 

DcH Svendborg blev grundlagt i 1946 og har ca. 150 medlemmer.  

Vi træner hunde i mange discipliner og på mange niveauer og fælles for alle 

er glæden ved at være sammen med sin hund. 

 

DcH Svendborg hører under Landsforeningen Danmarks civile 

Hundeførerforening, hvor Fyn er kreds 5.  

Læs mere om DcH på www.dch-danmark.dk 

 

I DcH går vi ind for positiv træning af hundene, for at skabe gode relationer og 

glade hunde. Det gør vi ved masser af godbidder, ros og leg, så hunden 

synes det er sjovt og motiveres til at samarbejde med dig som hundefører. 

 

Alle hunde og trænings-ambitioner er velkomne i DcH Svendborg uanset om 

din hund er stor, lille, en blanding eller har stambog. Og dette uanset om du 

søger god kvalitets-hygge-tid med din hund eller du gerne vil nå langt indenfor 

DcH’s konkurrenceprogram. Dog skal du være opmærksom på de specielle 

regler for muskelhunde, kontakt bestyrelsen for at høre nærmere. 

 

Vi tilbyder: 

⚫ Hvalpehold   - hvalpe fra 9 uger til 6 mdr. 

⚫ Kursushold   - hunde over 6 mdr. 

⚫ Familiehundehold  - for hund/fører kvalitetstid uden konkurrence 

⚫ C-B-A-E klasser  - konkurrencehold i DcH lydighed programmet 

⚫ Agility    - konkurrencehold i agility 

⚫ Rally    - konkurrencehold i rally  

⚫ Nose work   - hygge/konkurrencehold 
 

(Vi kan ikke garantere alle hold bliver oprettet hver sæson) 

 

 I DcH Svendborg er alt arbejde frivilligt arbejde, og instruktørernes “løn” er 

glæden ved at se, når det hele lykkes for hund og fører. 

 

Når du melder dig ind i DcH Svendborg, melder du dig ind i en klub, hvor vi 

sætter det sociale højt - både på holdet, men også på tværs af hele klubben. 

Der bliver blandt andet afholdt sommerfest, julefrokost, fælles arbejdsdage, 

fælles træninger uden for sæson, og der kan blive arrangeret fælles aktiviteter 

på de forskellige hold eller træningsweekender. 

 

Du kan få gratis kaffe, the og kakao i forbindelse med træningen. Medbring 

gerne din egen kop i bilen! 
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Dette kan du forvente, når du kommer til træning i DcH Svendborg: 

 

⚫ Engagerede uddannede instruktører 

⚫ Instruktører der gør sit bedste for, at du og din hund sammen får skabt 

de bedste træningsoplevelser 

⚫ Få gode og anderledes ideer til hvordan du kan træne specifikke 

øvelser 

⚫ Gode faciliteter til både hund og fører 

  

 

Hvad skal du huske, når du kommer til træning: 

 

⚫ Kom med engagement og lyst til at træne med din hund 

⚫ Medbringe MASSER af lækre bløde godbidder - gerne noget som kun 

bruges til træning f.eks. kyllingetern, pølsestykker, ost i tern 

⚫ En fast line, samt et fast halsbånd eller sele 

⚫ Legetøj til hunden (gerne 2 ens stykker som kun bruges til træning) 

⚫ En vandskål, så hunden kan få lidt vand i pausen 

⚫ Et bur til at have hunden i, når den ikke er på træningsbanen - det er 

ikke muligt at have hunden i eller ved klubhuset 

⚫ Tøj og sko efter vejret 

 

 

DcH’s hundeadfærdskonsulenter: 

 

Som medlem af DcH er det muligt for at få en af DcH’s 

hundeadfærdskonsulenter ud, hvis du oplever adfærd fra din hund, som du 

gerne vil have et ekstra kig på.  

 

Det er gratis at få en konsulent ud. Konsulenterne kan både komme ud i 

klubben eller hjem til dig selv, dog skal du betale kørsel efter statens takster. 

Vil du vide mere, kan du læse om konsulenterne på DcH’s hjemmeside eller i 

den brochure, der ligger i klubhuset. Du kan også tage fat i din instruktør. 

 

DcH’s eftersøgningskorps: 

 

DcH har et eftersøgningskorps, som hjælper personer med at finde deres 

tabte ejendele. Det er gratis at få dem ud og hjælpe - du skal bare betale 

kørslen efter statens takster. 

Skal du have hjælp til at lede efter dine tabte ting, kan de kontaktes på:  

7110 4069. 

Du kan læse mere om eftersøgningskorps på DcH’s hjemmeside ligesom der 

ligger en brochure i klubhuset. Du kan også spørge din instruktør. 



 

Nogle praktiske oplysninger: 

 

For at alle skal have den bedste oplevelse, når de kommer i klubben både til 

træning og uden for træning, kommer der her nogle informationer, som er 

gode at vide: 

 

⚫ Godt humør og smil smitter af på både din hund og dem du møder i 

klubben. 

⚫ Du skal melde afbud, hvis du ikke kan komme til træning via klubmodul 

eller direkte til din instruktør – dette for at instruktørerne kan forberede 

den bedste træning.  

⚫ Som medlem må du også benytte træningsarealerne til træning uden 

for træningstiderne - dog skal du altid tage hensyn til andre, som 

træner med deres hund på arealerne. 

⚫ Det er muligt at benytte toilettet uden for træningstiden - koden får du i 

din velkomstmail. Samme kode benyttes på hængelåsen ved bommen 

til p-pladsen. 

⚫ Når du køber noget i klubben, skal du betale via mobilepay. Husk at 

skriv i kommentarfeltet hvad du har købt. 

⚫ Når du kommer til træning med din hund bedes du bakke ind, så din bil 

holder med bagagerummet ud imod bevoksningen og ikke gå bag om 

andres biler i respekt for hunde der ligger og hviler 

⚫ Husk at have din hund i snor på p-pladsen, på luftepladsen og omkring 

klubhuset. Hunde over 6 mdr. må ikke medtages på terrassen eller i 

klubhuset. 

⚫ Vi har den fedeste hundelegeplads, men husk den er til hunde og ikke 

børn - alt færdsel på legepladsen er på eget ansvar. 

⚫ Som medlem af DcH kan du få 10% rabat på træningstøj hos Dog 

Coach - spørg din instruktør hvordan. 

⚫ På tavlen på terrassen kan du læse om reglerne i klubben. Du kan 

finde vigtig info i beslutningsmappen på www.dchsvendborg.klub-

modul.dk 

⚫ HUSK altid at rydde op efter dig selv og din hund - både på og uden for 

træningsarealerne :-) 

⚫ På www.dchsvendborg.klub-modul.dk kan du finde kontaktoplysninger 

på DcH Svendborgs bestyrelse, samt alle klubbens instruktører. 

 

 

                     Vi glæder os til at se dig i klubben! 
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