Kender du forskellen?

af kursussekretær Tine Miang

Opdrætteruddannelsen og Hundeholderuddannelsen er 2 forskellige uddannelser, man kan tage igennem
Dansk Kennel Klub.
Nogle af fagene overlapper hinanden på disse 2 uddannelser – og det skaber stor forvirring for mange.
Jeg har prøvet, at lave en illustration, som viser hvordan fagene overlapper hinanden – se nedenfor.
Oftest stillede spørgsmål er ”hvilken en af uddannelserne skal jeg tage?”
Opdrætteruddannelsen: Hvis du er medlem af DKK, og gerne vil lære noget om de basale ting, som er vigtig
viden, når man vil begive sig udi opdræt – så er det Opdrætteruddannelsen du skal tage.
Opdrætteruddannelsen er ydermere et krav, for at du, som medlem, kan søge om kennelmærke i DKK.
Opdrætteruddannelsen består af 4 fag, og afholdes altid samlet på én weekend (hel dag lørdag + hel dag
søndag).
Hundeholderuddannelsen: er en lovpligtig uddannelse for dem, som har erhvervsmæssigt hundehold (det
vil bl.a sige, at hvis du laver mere end 2 kuld om året, så er du omfattet af bekendtgørelsen for
erhvervsmæssigt opdræt og hold af hunde)
Personer som ønsker at starte hundepension eller internat er også omfattet af krav om denne uddannelse.
Uddannelsens indhold har Justitsministeriet bestemt, dengang de lavede bekendtgørelsen i 2010.
Nu er det Fødevarestyrelsen der administrerer bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen finder du her; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
Alle kan melde sig til Hundeholderuddannelsen – det er ikke kun for DKK-medlemmer eller opdrættere af
racehunde. Den er for alle der har erhvervsmæssigt opdræt og hold af hunde.
Hundeholderuddannelsen består af 6 fag.
Fag/modul 1-2-3 afholdes på en weekend (lørdag eftermiddag + hele søndag)
Fag/modul 4-5-6 afholdes også på én weekend (lørdag hel dag og aften med + hel søndag)
Det vil altså sige, at skal du have Hundeholderuddannelsen, skal du afsted 2 weekender!

Da fagene Adfærd 1, Genetik og Reproduktion er obligatoriske i begge uddannelser, så har vi valgt, at
afholde disse samlet for alle kursisterne på de 2 uddannelser. Dem, der er tilmeldt Opdrætteruddannelsen,
møder blot ind nogle timer tidligere (hvor de har faget Rammerne 1), før resten af deltagerne (dem der er
tilmeldt Hundeholderuddannelsen 1-2-3) slutter sig til.
Er du DKK medlem og har du Opdrætteruddannelsen allerede, men ønsker at udvide dit hundehold, så du
også skal have Hundeholderuddannelsen, skal du derfor blot tilmelde dig Hundeholderuddannelsens 4-5-6.
Når disse er taget, har du både Opdrætter- og Hundeholderuddannelsen i hus!
Bemærk – hvis du gerne vil tage Hundeholderuddannelsen, er det lige meget hvilken rækkefølge du tager
fagene i – du behøver altså ikke have 1-2-3 før du tager 4-5-6.

