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"SOMMERKURSER 2006" 
 

Logistik:  
 
Kurset løber over 6 eller 8 dage.  Ankomst omkring middag den første dag, og 
aflutning til middag den sidste dag.  De mellemliggende dage vil blive fyldt med 
træning og anden uddannelse, idet der dog vil blive inkorporeret ”sociale 
komponenter” også.  På 8-dages kurserne vil der blive en eftermiddag plus aften til fri 
disposition.  På 6-dages kurserne vil det kun blive en aften. 
 
Deltagerne sørger selv for mad til dem selv.  Hundemad vil blive leveret (naturfoder) 
af os, som del af kurset, idet fodring vil indgå konstruktivt i træningen. 
 
Overnatning er efter deltagernes eget valg og for deres egen regning.  Vi anbefaler at 
campere, eller med telt eller campingvogn, eller at bo på vandrehjem.  Der vil ikke 
blive ret meget tid at tilbringe på et eventuelt hotelværelse, og der vil ikke blive 
arrangeret aktiviteter hvor hundene ikke kan medbringes, undtagen for en kort stund 
ad gangen, hvor de nemt kan blive i bilerne.... 
 
Al træning foregår i små grupper af maximum 8 per instruktør.  

Hvem kan deltage:  
Alle to-benede deltagere skal være mindst 15 år gamle.  Hundene kan deltage fra de 
er 10 uger gamle, omend hvalpe under 5 mdr. normalt ikke har energi til at deltage 
fuldt ud i alle aktiviteter. 
Målsætning: 
 

At uddybe og forstærke venskabsforholdet mellem hund og fører, gennem: 
• Træning af øvelser, der er meningsfyldte for hunden - og relevante 

for førerens kontrol af hunden;  speciel næsearbejde; 
• Forbedring af kommunikationen mellem fører og hund; 
• Udbygning af førerens træningsteknikker, baseret på individuel 

instruktion; 
• Identificering af eventuelle adfærdsproblemer - og deres mulige 

løsninger. 
 
At drage fuld nytte af de øvrige deltagere og deres støtte, samt tilsvarende 
hjælpe dem hvor de kan have udbytte af det. 
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Specifikke sommerkurser i 2006 i Danmark: 

 
Klik på et kursus for at få den deltaljerede plan (alle links åbner et nyt vindue - filen er 
i PDF format lige til at printe.) 
 
Gode grunde til at deltage i et sommerkursus... 
 
Din vigtigste grund er at du holder af din hund og gerne vil udbygge dit 
venskabsbånd med den. 
 
Årsagerne til dette ønske kan strække lige fra den ”perfekte” situation med en hund, 
der bare er en mønstervovse og simpelthen dejlig at være sammen med, og helt til 
den modsatte ende af spektret med en hund der er et bundt udfordringer, som volder 
flere problemer end du bryder dig om, men du er villig til at gøre en indsats for at lære 
hvordan du kan forbedre situation for både dig selv og din hund. 
 
For de fleste inkludere grundene  

• Du vil gerne lære mere om at kommunikere med din hund; 
• Du vil gerne lære den nogle specielle øvelser, som du ikke er sikker på hvordan 

du skal gribe an - specielt indenfor områderne næsearbejde, ”gode manerer”, 
eller øvelser der bare er for sjov; 

• Du vil gerne udbedre eller forfine dine træningsmetoder; 
• Du vil gerne opnå en bedre kontrol over din hund; 
• Du vil gerne opleve at din hund ville være lidt mindre af en vildbasse... 
• Du trænger til en ferie der er anderledes... 
• Du vil gerne tilbringe tid sammen med andre mennesker der heller ikke bliver 

trætte af at snakke om hund... 
 

Tid: Aktivitet/Emne: 
Lørdag d. 29. juli  
- Torsdag d. 3. august 6-dages kursus i Skalborg ved Aalborg

Lørdag d. 5. august  
– Lørdag d. 12. august 8-dages kursus i Årup ved Århus

Tirsdag d. 15. august 
– Søndag d. 20. august 6-dages kursus i Assens
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Hvad du får ud af sådan et sommerkursus: 
 
Du vil opdage sider af din hunds personlighed som du ikke tidlere havde bemærket.  
Og  sikkert også nogle af dine egne!  Det vigtigste er dog at du vil lære få de to til at 
arbejde bedre sammen og derved have mere fornøjelse af hinanden. 
 
Du vil lære at blive en endnu bedre leder for din hund.  Lederskab er noget alle hunde 
værdsætter - og det er noget alle mennesker kan lære.  Det er ikke altid nemt, fordi 
det måske ofte  kræver at du omlægger gamle indarbejdede vaner eller ser tingene fra 
et helt nyt perspektiv, især hvis dine erhvervede vaner er uproduktive eller direkte 
hæmmende for resultatet.  Vore underbevidsthed hader sådanne ændringer, og det er 
hovedgrunden til at de fleste mennesker har så svært ved at få succes med den slags.  
Men på dette kursus får din underbevidsthed ikke en chance for at modarbejde dig!  Vi 
har tid nok til at arbejde så intenst og konsekvent med tingene at du vil mærke 
resultaterne - forudsat naturligvis at du ønsker det... 
 
Du vil lære hvad der skal til for også at ”udrydde” uheldige vaner  for din hund!  Tit og 
ofte er dårlige hundevaner et resultat af at ejeren selv trænede hunden til at gøre det 
som han/hun ikke bryder sig om!  Fidusen er blot, at det er de færreste der er klar 
over dette - og det befordrer selvfølgelig ikke en løsning.  På detet kursus vil vi 
fokusere meget på den slags ting.  Det er ikke nok at hunden adlyder når du 
koncentrerer dig om at træne den.  ”Gode manerer” betyder at der simpelthen ingen 
pauser er for god opførsel.  Det gælder for hunden, såvel for dig som dens leder! 
 
Derudover vil du lære at træne all mulige forskellige øvelser, inklusive nogle du aldrig 
havde drømt om at kunne lære din hund!  Og du vil lære at integrere alting, inkusive 
din fodring, i dit træningsprogram.  Alt hvad du foretager dig har, på den ene eller den 
anden måde, indflydelse på hvordan din hund opfører sig – og vi sætter som mål for 
kurset at du bliver bevidst med disse ting og i det mindste får en god start på at få 
kreeret nogle gode vaner, der støtter og fremmer dine mål i stedet for at modarbejde 
dem. 
 
Og så vil du naturligvis lære nogle nye hundevenner at kende... 
 

Hvad din hund får ud af at du deltager med den: 

Din hund får simpelthen en oplevelse for livet.  Dette sker fordi selve kurset vil være 
en lang række af udfordringer og aktiviteter, som tapper direkte ind til dens instinkter 
og medfødte behov, så det vil gøre en varigt indtryk på den.  Det kan vi dog ikke 
direkte observere eller måle.  Men vi kan sandelig observere og måle den effekt det vil 
have på dens daglige opførsel at du har forbedret din lederstil!  Det vil simpelthen give 
en gladere hund, der har mere ud af sit liv, og derfor også er meget behageligere at 
omgås. 
 
Derudover må du forvente, hen mod slutningen af kurset, at din hund også oplever at 
bliver kørt så træt, mental set, at den vil være udmærket tilpas med at lægge sig hen 
og slappe af, når du beder den om det! 
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