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SEMINAR:
"HUNDENS INSTINKTER  
OG SOCIALE ADFÆRD" 

 

Logistik:  
Seminar/foredrag på omkring 3½-4 timer (ubegrænset antal deltagere). 
 
Hvem kan deltage:  
Alle deltagere skal være mindst 15 år gamle.   

Målsætning:  
At give eleven en fundamental forståelse for hundens instinkter – og 
hvordan de relaterer sig til behov, adfærd, behovstilfredsstillelse, 
frustration, stress, og aggression.  Der vil blive lagt særlig vægt på de 
sociale instinkter, som regulerer hundens vekselvirkning med andre 
hunde og med mennesker, og på betydningen af at føreren/ejeern effektivt 
kan imitere hundens naturlige nøglestimuli. 
 
At sætte eleven i stand til at genkende de mest betydningsfulde udtryk på 
hundesprog, især i relation til de sociale adfærdsformer, så som 
hilsereaktioner, legeinvitationer, dominans, underdanighed, trusler, angst, 
fredssignaler, usikkerhed, mistillid, glæde, forventning, osv. 
 
At give eleven en sådan forståelse af forudsætningerne for successfuldt 
hundearbejde, and han/hun kan gennemføre en vurdering af hans/hendes 
egen hunds potentiale for træning, baseret på simple testing af prægning, 
socialisering, og lederskab.  Eleven skal på baggrund heraf selv være i 
stand til at justere/ændre hans/hendes egen adfærd og interaktion med 
hunden, således at hunden naturligt vil vælge ham/hende som sin flokleder. 
At give eleven en klar forståele for hvad der skal til for at opbygge og 
vedligeholde et optimalt venskabsforhold med hunden, på dens egne 
præmisser - men  under ejerens kontrol. 
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Indhold: 

 

Tid: Aktivitet/Emne: 
¼ time Hundes behov og naturlige forventninger…

• Hvad ”meningsfyldt aktivitet” er... 
• Hvorfor stress er godt - med måde! 

½ time Hvordan instinkter kontrollerer adfærd:
• Behov 
• Nøglestimuli 
• Behovstilfredsstillelse 
• Hvornår adfærd vil udløses og hvornår det ikke vil ske... 

Behovstøndemodellen
Individuelle forskelle – og raceforskelle. 

¼ time Oversigt over de sociale instinkter og flokordenen
1 time Flokinstinktet

• Hilsen og leg  
• Vigtige udtryksformer i hundesprog 
• Hvorledes venskab bygges... 
• Prægning 
• Hvalpetesting 

¼ time Pause 
1 time Autoritetsinstinktet

• Dominans og underdanighed 
• Grænserne til aggression og angst 
• ”Adel forpligter” 
• Socialisering 
• Hvalpetesting og testing a voksne hunde 

½ time Lederinstinktet
• Den menneskelige parallel 
• De praktiske realiterer i hundens verden 
• Misforstået lederskab - mental dyremishandling... 
• Hvad er der i det for hunden? 

¼ time Opsummering 
• Hvordan du bliver valgt til leder af din hunds flok! 
• Evaluering 
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Gode grunde til at deltage i dette seminar... 
 
I vores moderne samfund bliver hunden ikke længere brugt til det den oprindeligt var 
udviklet for gennem hele dens domesticering fra forfader ulv.  I Europa var hunde først 
og fremmest brugt til jagt, til at vogte får, kvæg, og andre husdyr (hvilket også 
involverer brug af hundens jagtinstinkter!), eller til andre formål, der typisk krævede 
et stærkt bånd mellem hunden og dens fører/ejer.   
 
Selv om hunde er utroligt flexible og nemt omstiller sig til mange forskellige forhold, så 
er der grænser for hvad de kan I den henseende… Hvis vi forhindrer dem i at bruge 
deres naturlige instinkter (og de adfærdsformer der hører til disse instinkter!), så er 
resultatet, at hundene bliver meget vanskelige at omgås - sommetider endda direkte 
farlige!  Hunde er bestemt ikke bare legetøj for børn.... 
 
Dette seminar giver den moderne hundeejer en fundamental forståelse for hvorfor 
hunde gør some de gør, og hvordan det er muligt at styre/kontrollere det.  Gennem 
forståelse for hvorledes instinkterne fungerer kan hundeejeren ikke bare tilskynde 
ønsket adfærd men sandelig også undgå megen uønsket eller farlig adfærd.  Nøglen til 
dette ligger i at give hunden relevante muligheder for at bruge sine medfødte 
instinkter på en naturlig måde. Dette gælder først og fremmest dens sociale instinkter, 
som lægger grundlaget for al lydighed.   
 
“Det er ingen videnskab at have hund” - nej, det er korrekt, men det er mindsandten 
meget nemmere at få glæde af et venskabshold med din hund når du forstår hvad den 
ikke selv kan forklare!  Hunde har ikke selv nogen forståelse for deres egne behov - de 
reagerer bare på dem, således som deres instinkter dikterer.  Hvis du skal gøre dig 
håb om at fortjene titlen ”flokleder”, således som hunden er genetisk programmeret til 
at opfatte dette begreb, så er du nødt til at opføre dig på en sådan måde at hunden 
kan forstå, at du den bedst kvalificerede kandidat til denne post!   
 
Mange misforståelser mellem menneske og hund kan undgås hvis vi blot ville 
respekterer, at det er nemmere for os at lære at forstå vores hund, end det er for den 
at lære at forstå os!  Når vi tager os tiden til at lære vores hund at kende, så åbner 
der sig en hel vidunderlig verden, som desværre kun de færreste hundeejere 
nogensinde får lejlighed til at besøge....  og det er frygteligt synd, både for dem og for 
deres hunde! 
 
Omend dette seminar er bygget på videnskabelige forskningsresultater så vel som på 
adskillige prominente “hundefolks” livserfaringer, bliver indholdet holdt på et jordnært 
niveau som alle kan forstå.  Det meste af det er simpelthen “sund fornuft”, der giver 
mening, ligeså principperne er forstået.  Og det er til at omsætte til praktisk handling! 
 
Og så er der selvfølgelig også en rent praktisk grund til at deltage i dette seminar: det 
er simpelthen en forudsætning for at deltage med din hund i alle former for praktiske 
træningskurser ved K9joy!  Vi ved fra vores mangeårige erfaringer med dette, at 
hundeejere der ikke har deltaget i dette seminar simpelthen ikke får den samme værdi 
af det praktiske træningsarbejde som dem der har forstået hvad dette seminar drejer 
sig om. 
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Vi har haft utallige elever gennem årene som direkte har sagt at dette seminar burde 
være obligatorisk for alle hundeejere.  Vi må indrømme at vi godt forstår dem.. 
 

Hvad du får ud af dette seminar: 
 
Du vil lære en masse hundesprog!  Du vil speciel lære om hvordan hunde 
kommunikerer med andre medlemmer af deres flok, og du vil finde us af hvordan du 
kan bruge din krop, dine hænder, dine bevægelser, og din stemme til at sende 
meningsfyldte meddelelser til din hund!  Det meste af det du vil lære kan du gå direkte 
hjem og bruge på din hund - og du vil øjeblikkeligt bemærke hvordan den  værdsætter 
at du forsøger at snakke dens sprog!  Den vil elske det. 
 
Dette seminar vil også give dig de redskaber du har brug for til at forklare hvorfor din 
hund gør mange ting som førhen undrede dig. Denne forståelse vil forhåbentlig give 
dig lidt ekstra fred i sjælen – og måske også lidt inspiration til at ændre nogle af de 
ting du er vant til a gøre, men som ikke passer helt så godt ind i det overordnede 
billede som de kunne.  Du vil opdage, at selv små forbedringer på dette område kan 
skabe store resultater i form af en meget mere velafbalanceret hund.  
 
Du vil også lære, at vurdere din hunds muligheder indenfor dressur, specielt dens 
potentiale for at blive pålidelig. Det er faktisk noget kun meget få hundeejere opnår, 
og grunden er generelt simpelthen den, at det er kun de færreste der reelt forstår 
hvad det er der skal til fra deres egen side.  Det er nemlig ikke noget der kommer 
automatisk!  Og det kommer bestemt heller ikke blot fordi du tager hunden med til et 
lydighedskursus….   
 
Du vil desuden finde ud af hvorfor hundetræning ikke behøver at involvere straf og 
smerte.  Godt lederskab har meget mere at gøre med hvordan du udnytter din 
overlegne viden!  Hunde har langt mere respekt for hvad der for dem synes at være 
smart og intelligent, end for hvad der indgyder frygt eller forårsager smerte eller 
ubehag.  Det hele drejer sig blot om at for dette udtrykt på en sådan måde at hunden 
også vil opfatte det sådan...   
 

Hvad din hund får ud af at du deltager: 

Vi er sikre på at din hund vil værdsætte den viden du erhverver på dette seminar!  
Den vil elske at opleve at du udtrykker dig meget mere selvsikkert og korrekt på 
hundesprog – og den vil bestemt også nyde alle de mange nye muligheder du vil give 
den for at bruge dens instinkter således som Naturen har skabt dem.   
 
Resultater bliver en glad hund, der føler sig meget bedre tilpas, fordi den nu kan 
fungere bedre i overensstemmelse med dens natur - hvilket vi er overbevidst om vil 
være til glæde også for dig...! 
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