Dressurkurser
Dansk Shetland Sheepdog Klub afholder dressurkurser forår og efterår af minimum 10
timers varighed. Kurserne kan indledes med en teoriaften og kan afsluttes med en prøve.
Kurserne omfatter hvalpekursus, begynderklasse, kl. 1, kl. 2, brugsprøve, kl. 3 og eliteklasse.
Ikke alle klasser tilbydes på alle dressurpladser, det afhænger bl.a. af tilmeldingerne.
Hvalpekursus tilbydes hvalpe op til 6-7 mdrs. alderen, hvor hvalpene møder forskellige
udfordringer samt samvær med andre hvalpe. Vi snuser også lidt til dressurens
grundprincipper. Der er ikke et fast program, men kurset retter sig efter de deltagende
hvalpe.
I begynderklassen møder hundene rigtige dressurøvelser. Øvelserne er de samme som i klasse
1, kun er kravene til øvelsernes udførelse mindre i begynderklassen. Øvelserne er næsten de
samme som DKKs klasse 1. Det er færdigheder, der naturligt indgår i den daglige omgang
med hunden, og som letter samværet for alle parter, når man bruger dem.
Klasse 2, 3 og elite er identisk med DKKs klasser. Øvelserne stiller større og større krav til
hundene og deres førere. Prøverne tæller kun i klubregi.
Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies og giver adgang til at udstille i
brugshundeklassen. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens
stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som også skriver
resultatet ind i hundens LP-bog. Brugsprøven kan kun aflægges i Dansk Shetland Sheepdog
Klub og i Dansk Collieklub. For at blive dansk lydighedschampion kræves 1 x 1. pr. i klasse 1
og klasse 2 samt 3 1. præmier i klasse 3 opnået hos 2 forskellige dommere på officielle prøver.
Alt dressurarbejde foregår med megen ros og opmuntring til hunden – ros for hver lillebitte
fremgang, så det for hunden opleves som en dejlig leg.
Resultatet bliver
- en hund, der med stor glæde udfører de givne kommandoer
- en hund, der er under kontrol og derfor kan gives mere frihed
- en hund, der på en positiv måde får tilfredsstillet sit aktivitetsbehov.
Hunden elsker dressurtimerne: ”Tænk, min fører koncentrerer sig om mig en hel time. Jeg er
midtpunkt for hele hans/hendes opmærksomhed – og så får jeg ros oven i købet, herligt!”
Deres viftende haler og glade udtryk vil overbevise enhver tvivler.
DSSKs dressurkurser bliver annonceret i Sheltiebladet og på denne side.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klubbens dressurinstruktører.

