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Marts 2019 
 

Afliv myterne – let, forståeligt og videnskabeligt. 
Seminar for alle DcH medlemmer. 

 

Hundesprog – hvad er det? 
Aktivering – for meget eller for lidt? 
Hvalpetræning – hvad har hvalpen egentlig brug for? 
 
Dette er kun et lille udpluk af de mange inspirerende punkter instruktøren på en underholdende 
og afslappet måde kommer omkring på dagen – det bliver ikke kedeligt! 
  
Deltagere: 
Instruktører, hundeførere, bestyrelses og udvalgsmedlemmer. Alle DcHèr er velkommen. 
 
Instruktør:  Estel Lillelund – Holistisk Hundetræning 
    
Kursusleder:   Anne Wedel, tlf.  29630102 
Dato:  Søndag den 15. september 9.00 – 15.30 
  Morgenmad 9.00 kursusstart 10.00 
  Forplejning: 

Morgenmad: friskbagt brød m. pålæg og ost 
  Frokost: sandwish, sodavand eller kildevand 

Eftermiddagskaffe m. kage 
 
Sted:  Hørning Kro& Hotel 
  Aarhusvej 4 
  8362 Hørning 
 
Pris:  400,-  incl. forplejning 
 
Reserver dagen - der åbnes for tilmelding 1. august.  
Info. vedrørende tilmelding tilgår. 
 
 
Pva. udvalget 
Anne Wedel 
 
Kursus og instruktørbeskrivelse findes på næste side. 
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Afliv myterne – let, forståeligt og videnskabeligt. 
 
Hundesprog – hvad er det? 

✓ Hundeejere har fået meget mere fokus på hundesprog. Men hvad er det egentlig? 

✓ Hvad forstår vi når vi siger hundesprog? 

✓ Er hunden født med det eller skal den lære det? 

✓ Generelle misforståelser fx dominans, dæmpende signaler, flokdyr 

Aktivering – for meget eller for lidt? 
✓ Mental stimulering er blevet det nye sort. Desværre har det bare ført til overstimulerede hunde, og 

aktiviteter er løsningen på alt. 

✓ Hvilke aktiviteter har hunden brug for? 

✓ Forskellen på overstimulering og understimulering 

✓ Fysisk vs. Mental. 

Hvalpetræning – Hvad har hunden egentlig brug for? 
✓ Man får en lille hvalp ind ad døren og det er næsten en uskreven regel, at man skal starte til hvalpe-

træning hurtigst muligt. Men hvorfor? 

✓ Hvad spørger nybagte hvalpeejere om? 

- Bidhæmning 

- Renlighed- blærens størrelse, Hvad er renlighed? 

- Lineføring 

- Impulskontrol ( gøen) 

- Socialisering 

- De 3 Kèr – Kærlighed –Krav –Konskvens. Kontakt er grundlaget for al fremtidig træning. 

- Ro er vigtigere end aktivering. 

Lidt om instruktøren Estel Lillelund – Holistisk Hundetræning 
Er 48 år gammel og har 25 års erfaring som træner og behandler. Har ejet 13 hunde, hvoraf 2 af 
dem stadig lever i bedste velgående. Pippi er en 8 år gammel Malinos og Sømand er en Tervueren 
på 3 år. Tidligere hunde var Schæfere, Grand Danois, Gravhund, Dværgpincher, Basenji og Groen-
dael. 

Uddannelser; 
- Konventionel hundetræner i DKK 

- Uddannet adfærdsbehandler fra KynologiskCenter 

- Instruktør fra PHF ved Sven Jerverud 

- Klinisk etolog hos KU 

- Mentalbeskriver i DKK 

- Servicehundeinstruktør i Trinitas. Er løbende under uddannelse på Etologisk Institut Cambridge. 

Kurser ved Turid Rugaas, Anders Halgren og Roger Abrantes 
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