KURSUS NR. 2019-01:
Hvad klikkertræning er og ikke er!

Kursusindhold:
Klikkertræning er hverken hokus pokus eller magi og i modsætning til hvad navnet antyder, så handler klikkertræning ikke så meget om selve det at have en klikker i hånden. Klikkertræning bygger på den viden, vi
har om, hvordan hunde lærer. Ved at bruge et markørsignal som f.eks. en klikker, kan vi fortælle hunden, at
det den gør lige nu er rigtigt, og at der kommer en belønning lige om lidt. Men klikkertræning handler om
mere end det at bruge et markørsignal. Det handler også om at sætte hunden op til succes, om præcision,
frivillighed og trinvis indlæring.
Der er mange myter og holdninger til, hvad klikkertræning er og ikke er, og det kan være svært at vide,
hvad der er op eller ned på de myter, der findes. Klikkertræning er også en teknik, som skal mestres for at
give det optimale resultat og at klikkertræne betyder ikke at træningen foregår problemfrit. Men vil du
gerne have mere effektiv træning? Vil du gerne have en glad og motiveret hund? Og vil du vide mere om,
hvordan du kan gøre det letter at kommunikere hvad du gerne vil have til din hund? Så kan viden om klikkertræning give dig redskaberne.
Deltagere: Kredsinstruktører og lokalforeningsinstruktører
Instruktør: Karen Frost Knudsen.
Karen er uddannet agronom fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Sund) med vægt på
adfærd og cellebiologi. Hun har efterfølgende beskæftiget sig en del med stress, og hvordan vores – og
hundes – hjerner fungerer. Karen har siden hun blev færdig i 2004 været ansat hos Hund & Træning, hvor
hun både hjælper almindelige hundeejere med at træne deres hund og underviser på alle Hund & Trænings
uddannelser.
Karen siger selv: ”Jeg elsker at undervise. Det at se træning lykkes, så kommunikationen mellem hund og
ejer fungerer, så begge forstår hinanden, er for mig som at sætte tænderne i et godt stykke chokolade – jeg
bliver glad i låget. Jeg kan lide at arbejde med de små detaljer, for det er ofte dem, der har betydning for,
hvorvidt træningen glider eller har bump på vejen. At få træning til at lykkes er for mig ikke kun et spørgsmål om den enkelte adfærd, det handler også om at få en hund, der fungerer godt i hverdagen. Og så skal
træning selvfølgelig være sjovt – for hunden, kursisten og for mig!”

Tid: Søndag d. 10. februar 2019 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Pris: 700,00
Kursusleder: Nanna Schmidt
Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk
Lokalforeningsinstruktører tilmelder sig gennem deres lokalforening.
Tilmelding senest den 10. januar 2019
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