KURSUS NR. 2018-01:
Seminar for lokalforeningernes trænere:
”Ressourceforsvar”

Kursusindhold:
Ressourceforsvar er en af de mest misforståede adfærd i vores tid. Det er samtidig en adfærd, der kan være
så ekstrem farlig og få fatale konsekvenser for alle involverede parter, at vi er nødt til at forstå den, forebygge den samt at vide, hvordan vi håndterer den korrekt. Dette 1-dags kursus giver dig redskaber til at
forebygge samt håndtere let ressourceforsvar i hverdagen, både i forhold til mennesker og mellem hunde i
den samme familie. Du får brugbare træningsøvelser, både teoretiske og praktiske, indblik i de 7 kernefølelser, stress og stresshåndtering samt de 4 hovedkonsekvenser i læringspsykologien. Med disse nødvendige
redskaber bliver du bedre rustet til at hjælpe hundeejere på din træningsplads med hvordan de kan forebygge at ressourceforsvar, før det bliver til et alvorligt problem i hverdagen.
Deltagere: Kredsinstruktører og trænere
Instruktør: Betina Sabinsky
Betina er uddannet hundeinstruktør samt adfærdsbehandler, hendes speciale er angst/frygt, aggressivitet
og stress. Hun samarbejder jævnligt med Dyrefondet hvor hun bl.a. er med til at aflive sejlivede myter omkring hundeadfærd og træning med hendes artikler. Betina brænder for hunde og har brugt de sidste 18 år
på at uddanne sig løbende og tilegne sig den viden og erfaring hun har idag. Læse mere om Betina på hendes hjemmeside www.dogwise.dk
Tid: 10. februar 2018 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Pris: 700.Kursusleder: Dorthe Larsen
Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk
Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening.
Tilmelding senest den 10. januar 2018
______________________________________________________________________________
Undertegnede tilmelder sig kurset: Ressourceforsvar
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.

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

