
 

 
Uddannelsesudvalget 
Susan Aino Kjær • Farsbøllevej 44 • 5471 Søndersø 
Tlf.: 40 58 54 66 • uddannelse@dch-danmark.dk 

Deltagere: Medlemmer af DcH (max. 125 deltagere – tilmelding efter ”først til mølle”-princippet) 
 

Instruktør: Eva Bertilsson 
Eva er en del af Karen Pryors Clicker Expo-fakultet og var speaker på Clicker Expo 2017 i Billund. Hun har 
konkurreret i agility, lydighed og andre hundesportsgrene på højt niveau, og har over 20 års erfaring som 
hundetræningsinstruktør. Derudover har hun været træner og træningsleder for mange forskellige arter af 
kæledyr og zoologiske dyr, lige fra giraffer og leoparder til heste, geder og chinchillaer. Eva underviser også 
i TAGteach (clicker uddannelse for mennesker) og har en kandidatgrad i adfærdsanalyse. 
 

Tid: Fredag d. 11 maj 2018 kl. 18.30-21.00 

Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

Pris:  kr. 250,- 

Kursusleder: Dorthe Larsen 
 

Hvis man er kredsinstruktør/træner og er tilmeldt det efterfølgende weekendkursus fredag og lørdag med 

Eva, er der mulighed for overnatning fra fredag til lørdag for egen regning. (Overnatning skal bestilles ved 

tilmelding.)  
 

Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk 

Trænere og andre medlemmer tilmelder sig gennem deres lokalforening. 

Tilmelding senest den 10. april 2018. 

______________________________________________________________________________________ 

Undertegnede tilmelder sig kurset: 2018-08 Fun and games with cooperative care 
 

Navn:_______________________________________________________________ 

Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________ 

Kreds:__________  Lokalforening:________________________________________ 

Lokalforeningskassererens mailadresse  

(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________ 
 

Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________  

Tilmelding af deltagere, som ikke er kredsinstruktører, sendes til kursus@dch-danmark.dk. Bemærk, at 

der skal fremsendes en mail for hvert kursus, der tilmeldes deltagere til og at kursusnummeret skal  

oplyses i emnefeltet.   

KURSUS NR. 2018-08: 
 

”Fun and games with cooperative care” 
  

Aften foredrag med Eva Bertilsson – foredraget foregår på engelsk 
Foredragets indhold: 
Kunne du godt tænke dig at få gode ideer til hvordan man kan træne dyrlægebesøg og dagligdagshåndtering som 
børstning, klippe klør, kigge på tænder/i ørene, badning osv. så det bliver sjovt og ligefrem en leg for både hund og 
ejer? Så er dette foredrag lige noget for dig. I foredraget vil Eva Bertilsson fortælle, hvordan vi kan lette og i de fleste 
tilfælde gør daglig håndtering og dyrlægebesøg til noget din hund vil elske, som en hvilket som helst anden leg med 
os. 
Eva tager udgangspunkt i samarbejdet og relationen mellem hund og ejer, samt i hundens følelse af at kunne/have 
mulighed for at vælge til og fra.    
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