Instruktørdag 2. februar 2019
Mål og delmål i træningen samt ”Jamen hvad gør man så når det er gået galt?”
Kære region
Vi vil gerne invitere jeres instruktører til et spændende dagsarrangement på Fyn. Vi har været så heldige at
få Irene Jarnved til at stå for den årlige instruktørdag, hvor hun vil tale om opsætning af mål og delmål når
man underviser. Hvordan gør man når delmål 4 virker, men delmål 5 fejler? Herudover vil hun komme med
inspiration til, hvordan man kommer videre, når der nu er opstået problemer i øvelserne.
Læs mere om Irene Jarnved og dagens program på næste side.
Vi glæder os til at byde instruktører fra landet velkommen til dette spændende arrangement.
Mange hilsner
DRK’s Træningsudvalg
Jill Grenaa, Pia Bielefeldt, Peter Boye Larsen, Marianne Bolvig og Jeanette Lundbech-Christensen

Praktiske informationer
Hvor
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Hvornår
Lørdag 2. februar, 2019, kl. 8/9.00 til 16.
Hvad
Der bydes på morgenmadfra kl. 8.00
Desuden serveres der frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage.
Hvem
Alle regioner er inviteret. Hver region har min. 10 pladser. Skulle I have lyst til at sende flere, skrives
deltagerne i prioriteret rækkefølge i skemaet. Vi forventer dog, at der bliver plads til alle der ønsker
at deltage.
Tilmeldingsfrist
Senest 5. januar 2019 tilmelder regionernedeltagerne på vedhæftede skema, som sendes til.
Pia Bielefeldt (formand):familien_bielefeldt@hotmail.com
Betaling
Regionens andel af udgifterne: TU opkræver kr. 300,- pr. deltager. Der fremsendes en faktura til
regionen. Udgifter til kørepenge og bro afholdes af regionen.

Mål, delmål og problemer
Program:
8.00-9.00: Ankomst og morgenmad
9.00-12.00: Mål og delmål i træningen
12.00-13.00: Frokost
13.00-16.00: Inspiration til, hvordan man kan gøre når det er gået galt i en øvelse. Mulig sparring i plenum på
få enkelte cases fra instruktørerne
16.00-: Afslutning og tak for i dag

Om Irene Jarnved
Irene har siden 1990 har arbejdet professionelt og på fuld tid med hundetræning og -adfærd i mange
forskellige afskygninger igennem sit firma "Irene Jarnved". I sit mangeårige virke har hun haft mange
forskelligartede aktiviteter:
•
•
•
•
•

generelle kursusforløb og enetimer i træningsproblemer for ejere af samarbejdende jagthunderacer
efteruddannelsesforløb for jagtinstruktører
hjulpet ejere med alle typer af hunde med både træning og håndtering af adfærd af deres
uproblematiske eller problematiske familiehund
uddanner professionelle træningsinstruktører og adfærdsbehandlere
forfatter bøger om hundetræning og -adfærd (har skrevet fire bøger til dato - og den femte bog er i
støbeskeen)

•

•

er tilknyttet TrygFonden, hvor hun adfærdstester hundeekvipager, der ønsker at være frivillige
besøgshunde for demente borgere på plejecentrene – samt planlægger godkendelsesprocedurer for
kommende terapihunde
caster og træner hunde til film og reklamefilm

Siden 1993 har hun privat levet sammen med jagthunde og har pt to ft-cocker spaniels, en ft-springer spaniel
og er for nyligt også blevet ejer af en labrador af jagtlinjer. Hun fører spaniels i vinderklasse.

