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SEMINAR/WORKSHOP:
"MENTAL AKTIVERING" 

 

Logistik:  
Seminar/foredrag på omkring 2½ time (ubegrænset antal deltagere), efterfulgt af en 
introduction til det efterfølgende praktiske arbejde med hunde, som vil foregå i 
grupper af maximalt 8 hunde per gruppe.  Introduktionen er omking 1 time, det 
praktiske arbejde ca. 3-3½ time, med ½ times opsummering af resultaterne.  Samlet 
varighed omkring 7-8 timer, inklusive pauser. 
Det indledende seminar/foredrag kan tilbydes særskilt. 
 
Hvem kan deltage:  
Alle deltagere skal være mindst 15 år gamle.  Personer der deltager med hund skal 
have fuld kontrol over hunden, når den er i line.  Alle hunde skal bære et almindeligt 
”gammeldags” halsbånd; ingen kædehalsbånd, kvælerhalsbånd, pighalsbånd, seler, 
eller grimer er tilladt under trænngen.  All hunde er under ejerens ansvar også under 
teorilektionerne, for eksempel i ejerens bil. 
 

Målsætning:  
At give eleven en fundamental forståelse for hundens behov for mental 
stimulering – og af konsekvenserne af ikke at dække dette behov 
tilstrækkeligt effektivt.  
At give et overblik over the 4 hovedområder for metal aktivering: 

1) Træning af lydighedsøvelser og “circus numre”; 
2) Løsning af stadig mere komplicarede problemer;
3) Opøve kropskontrol/balance under stadigt mere krævende 

omstændigheder; 
4) Næsearbejde – så som område søg, sporsøg, og fært identifikation.  

At give eleven oplevelsen af success med mindst 4 forskellig øverlser, enten 
med egen hund eller gennem observation of andres arbejde med deres 
hunde.  
At give eleven tilstrækkelig viden og erfaring til at forsætte træningen på 
egen hånd i de valgte øvelser. 
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Indhold: 
Tid: Aktivitet/Emne: Kommentarer: 
2½ time Teori:

Instinkter of behov – hvordan den domesticerede 
ulv blev snydt… 

Hovedårsagerne til stress 
Resultatet af kedsomhed og inaktivitet 
Den vigtigste årsag til “adfærdsproblemer” 
Effekten af næsearbejde 
De fire hovedområder for hjerneakvitet, og hvordan 

man kan stimulere dem 
Finde balance i en travl hverdag… 
De 4 Kasser 
Træningsprincipperne for hjernearbejde 

Åben for alle - 
også som isoleret 
seminar, uden den 
praktiske del. 

1 time Forberedelse af den praktiske træning:
Gennemgang af øvelserne 
Valg a kommandoer 

Kun for dem der 
deltager i den 
praktiske del. 

Pause Ca. ½ times 
”hjemmearbejde” 

3 timer Praktik med hunde:
Trillebold – 3 bolde med forskellige hulstørrelser 
Navneleg/indkaldelse 
Skattejagt – med  godbidder/legetøj gemt under 

objekter 
Højre/venstre/fremad/omkring til en ”sikret” 

belønning 
Træk-og-slip lege med lydighedsøverlser 

indkorporeret 
Sporsøg 

½ time Opsummering af resultater
Gøre øvelserne sværere 
Balance mellem hjælp og udfordring 
Evaluering 

8 hunde maximum 
per gruppe. 
For flere end 8 
hunde duplikeres 
disse lektioner. 
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Det indledende foredrag/seminar vil introducere koncepterne, inklusive: 
• Forklaringen på hvordan behov og tilfredsstillelsen af behov er knyttet til 

adfærd og stimuli for adfærd; 
• Hvordan problemløsningsadfærd kan ekspanderes med ”shaping”, gennem 

belønning for success; 
• Hvordan simple, daglige situationer og traditionelle lydighedsøvelser kan 

transformers til hjernearbejde; 
• Hvad der skal til for at skabe mental balance, uden at det kræver tid og kræfter 

ud over hvad enhver ansvarlig hundeejer skal kunne klare og afse tid til. 
 
De praktiske øvelser vil lægge vægten på at illustrere hvordan principperne fungerer, 
når vi arbejder med levende hunde og mennesker.  Der vil blive lagt vægt på at 
demonstrere hvorledes grunden til effektivt hjernearbejde lægges ved at definere for 
hunden hvad målet er for dens aktivitet ofg derfra stedse øge udfordringerne der skal 
overkommes for at nå det mål.   

Gode grunde til at deltage i denne workshop... 
 
Meget få hunde er “fødte ledere”.  Langt de fleste er langt bedre tilpas ved a ”følge” en 
leder, der tager initiativ for them.  Som hundeejer er du forpligtet til at sikre at dette 
fundamentale behov i din hund er behørigt tilfredsstillet.  Behovet for daglig  
meningsfyldt aktivitet er vigtigere for hunden end dens behov for føde!!!!  De færreste 
er i tvivl om at deres hund skal fodres - så der skulle egentlig slet ikke være nogen 
hunde tilbage heller som ikke får relevant stimulation…. 
 
Hunde er ikke ligesom mennesker istand til at  underholder sig selv med alle former 
for spil.  Hundens ”spil” involverer altid et andet individ, på den ene eller den anden 
made.  Hunde der ikke bliver mentalt stimuleret vil engagere sig i alle former for 
destruktiv aktivitet og ”problemadfærd” (tisse indendøre, ødelægge møbler, gø 
konstant, osv.).  Det er ovenikøbet almindeligt at deres kedsomhed resulterer i fysiske 
sygdomme og lidelser (hudirritationer, kløen, udvikling af bylder, uhæmmet gnavning 
af poterne eller halen, osv.) - ting som dyrlægen intet fornuftigt kan stille op med!  
 
Hunde, der ikke får nok muligheder for at bruge deres hjerne i overensstemmelse med 
deres genetisk programmerede instinkter, er som fanger i et fængsel, uanset hvor 
meget ”kærlighed” de får.  I det lange løb vil de omstille sig til at sove all deres tid 
væk.  De vil normal vælge husets travleste hjørne, så de kan være helt sikre på ikke 
at gå glip af noget der måtte smage af meningsfuld aktivitet.  De dæmmer dog al 
deres energi op, så når de endelig får en chance for at bruge noget af den, går de helt 
over gevind.  
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Masser af mennesker forsøger at klare den slags “hyperaktivitet” ved at give hunden 
mere motion.  Men det vil kun få dentil at blive i bedre form - så den har brug for 
endnu mere!   
 
En anden meget uheldig løsning er at folk anskaffer en hund mere….  Resultatet er det 
er oftest at hundeejeren blivere udelukket fra flokken, idet de to hunde nu vil knytte 
sig til hinanden og simpelthen blæse på menneskene!   
 

Hvad du får ud af denne workshop: 
 
Du vil lære at forstå din hunds fundamentale behov, og hvordan du kan tilvejebringe 
rimelig tilfredsstillelse af dem - selv hundens jagtinstinkter!  Du vil lære hvordan du 
kan gøre dette, selv om du bor i en lille lejlighed, midt i byen. 
 
Du vil få en start med nogle simple øvelser som du kan udvikle til meget komplicerede 
arbejdsopgaver.  Eller ”circus numre” som du kan underholde dine venner med at vise.  
Du vil få tilstrækkelig inspiration til at du kan finde dine egne måder at lære din hund 
nye kunster.  Du vil lære hvordan du kan udvikle sværhedsgraden af dine øvelser i 
takt med hundens øgede dygtighed til at løse de opgaver du giver den.  
 
Du vil selvfølgelig have masser af sjov med din hund, både under kurset og bagefter….  
Og du vil blive varm om hjertet når du ser hvor meget din hund vil elske denne slags 
aktiviteter… 
 
Du vil måske involvere andre mennesker i denne træning - og det kan du godt.  Det vil 
helt sikkert være en meget bedre udnyttelse af deres tid end at bare bede dem om at 
gå en tur med hunden - især når det regner… 
 

Hvad din hund får ud af at du deltager: 

Din hund vil elske dig for dette!  Den vil simpelthen vimse omkring dig og se dig som 
en afgud der tager den i Tivoli hver dag!  Den vil blive tilfreds med sin tilværelse, og 
det vil blive nemt for dig at få den til at slappe af, fordi den nu vil sove for at hvile 
hjernen og kroppen og oparbejde ny energy, istedet for simpelthen at sove tiden væk 
fordi den keder sig og ikke har andet at tage sig til.... 
 
Du vil måske endda se at flere små irriterende helbredsproblemer simpelthen 
forsvinder!   Det er naturligvis en stærk indication af at de var forårsagede af 
kedsomhed fra start af.  Under alle omstændigheder vil rimelig og relevant mental 
aktivering få din hund til at føle sig bedre tilpas i dagligdagen - og det vil, i det lange 
løb, også kunne mærkes på dine dyrlægeregninger. 
 

mailto:info@k9joy.com
http://www.k9joy.com/
mailto:info@k9joy.com
http://www.k9joy.com/

	SEMINAR/WORKSHOP:
	 "MENTAL AKTIVERING"

