
Beskrivelse af de forskellige hold

Nybegynder hold:

DCH Støvring April - 2017

Agility 1 C-Konk. hold Rally Beg. hold

Hvalpehold (Fra 2-6 mdr.) 

Nybegynderhold 

(Fra 1 år og op)

8 uger - 1 års hunde

Unghundehold 

(Fra 7-8 mdr.)

DcH Støvring holdstruktur -  2017

Andre

8-12 ugers varighed - Ad-Hoc hold forespørgsel / interesse

Nose Work, Spor hold 

Rally Øvede hold Familiehunde hold

Start Start

A-Konk. hold / Nordisk 

1 års - ? års hunde

Ad hoc - Aspirant hold

1 års - ? års hunde

Agility Lydighed

Alternativ hold

Agility 2

Agility 3

Ad hoc hold:

HF som har lyst til at træne udover det hold de er indplaceret på. Der tages individuel stilling til HF og hundenes niveau.

Familie og Alternative hold:

HF som har lyst til at træne uden at skulle i Konkurrence, kan være HF direkte fra hvalpe hold som vil have en famile hund.

Hvalpe hold:

 Hvalpe fra fra 8 uger til 24 uger (6 mdr.)

Unghunde hold:

For unghunde fra 28 uger (7 mdr.) til 1 år 

B-A-Hold:

For hunde som har fået oprykning til B eller A klassen.

For hunde som skal ud eller går i konkurrence. (undtagelser kan finde sted).

Agility:

AG1.: Min 1 år og hunden kan arbejde uden snor.

AG2 & AG3: Lidt mere erfarne hunde primært konkurrence hunde.

C-Hold:

For hunde som har bestået en test på det forudgående hold og som kan arbejde uden snor.

For hunde som skal ud i C-Klassen eller videre i B klassen. (undtagelser kan finde sted).

Aspirant hold:

 Ad-hoc Hold som skal kunne oprettes efter behov for hunde fra min. 1 år, der er let trænede med øvede HF - målrettet  

Agility, Lydighed, Nordisk eller Rally

For utrænede hunde over 1 år og uerfarne HF. Man bliver der indtil man er klar til et videregående hold

Rally-Hold:

Beg.: Min 1 år og hunden kan arbejde uden snor.

Øvede: Lidt mere erfarne hunde primært konkurrencehunde.

Andre temahold incl. Ringtræning

Agility eller Rally

B-Konk. Hold

Rally (Måske 2017 efterår)


