
Nogle af de emner, der vil blive arbejdet med på kurset, er disse: 

• giv power tilbage til din hund, så den bedre kan magte dagligdagens udfordringer 
(øvelser, teori og praktisk) Helt basale initiativøvelse, så din hund oplever, at den reelt 
har indflydelse på sin egen situation... noget der virkelig rykker på selvtilliden! 

• mødet med gæster/fremmede mennesker (hunde, der har bidt med 
behandlingskrævende skade til følge, kan ikke deltage på holdet, men du kan booke en 
privat konsultation)  

• hjælp til stress. Vi arbejder på bare at "være der" uden krav, uden at skulle noget, men 
bare at være i nuet! 

• hjælp til at lære at læse din hunds signaler, så du føler dig klædt på til at forstå, når 
hunden viser, at den er bange 

• hjælp til at se, hvad DU som ejer kan gøre anderledes 
• mødet med andre hunde (på afstand!) - du kan ikke forvente, at din hund efter dette 

kursusforløb vil løbe og lege med alle fremmede hunde! 
• hvad kan jeg gøre, når jeg møder løbere/joggere/scateboards/hunde på gåturen 
• krisehjælp, hvad gør jeg, når ... sker (udfyld selv tomrummet!) 

 

For at få succes til at ændre på jeres dagligdag, skal du kunne sige ja til dette: 

• du kan og vil træne mellem mødegangen - evt. sammen med en/flere af de øvrige 
deltagere på holdet 

• du er indforstået med, at det kan tage tid at ændre på en indgroet adfærd, der er styret 
af frygt, så dette kursus er ikke et "quick-fix" af dit problem men tænkt som hjælp til 
selvhjælp 

• jeg bruger ikke tvang og straf, men gerne masser af ros og gode godbidder i træningen 
• du møder op til de aftalte mødegange (sygdom er selvfølgelig en lovlig 

udeblivelsesgrund!) 
• du stiller spørgsmål, hvis du er i tvivl om øvelserne eller andet i undervisningen! 
• der vil muligvis blive videofilmet nogle af træningsøvelserne, som kommer til at ligge 

på jeres lukkede facebook-gruppe, og som vil kunne ses af de andre deltagere på holdet 

 

 

 

 


