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Kursusindhold:  

Fra reaktiv til rolig, hvad enten det er hjemme, på gåturen eller træningspladsen. Hvad gør du for 
at hjælpe hunden til at slappe bedre af, blive mere tryg, rolig og glad? På kurset får du inspiration 
og sjove øvelser, der er nemme at gå til, men som gør en verden til forskel for hund og hundefører.  
Control Unleashed bygger på  
- Sjove øvelser og lege, der styrker den gode tætte relation mellem hund og hundefører  

- Frivillig adfærd, hvor legen er styret af hunden.  

- Tovejskommunikation mellem hund og hundefører  
Et eksempel kan være en mønsterleg, der bygger på en simpel og forudsigelig adfærdskæde, der 
gentages. Legen er styret af hunden, men selvfølgelig indenfor de rammer, som hundefører sæt-
ter. På den måde er det muligt både at booste hundens motivation og at hjælpe hunden til at føle 
sig mere tryg, rolig og glad i omgivelserne.  
På Rikkes YouTube kanal, Dig & Mig & Hund: https://youtu.be/VRC2LENTXho kan du se en video 
af Rikkes barnebarn, der viser en mønsterleg med Rikkes hunde. Hvis du er ok med engelsk, kan 
du læse yderligere om legen i beskrivelsen af videoen.  
Vil du gerne vide mere? Så er kurset her noget for dig! 

 
Deltagere: Kredsinstruktører 

 
Instruktør:  
Rikke Svensson, Dig & Mig & Hund.  
Rikke har overtaget flere voksne hunde med adfærdsproblemer. Måske er det derfor, at hun har 
særlig stor sympati for hundeejere, der på grund af hundens adfærd bliver stemplet som dårlige 
hundeejere. Rikke ved fra egen krop, hvor skamfuldt det kan føles, at blive stemplet som hende 
den dårlige hundeejer. Men med de samme hunde har hun også stået på podiet til DcH DM.  
Rikkes holdning er, at alle hunde hverken kan eller skal lære alt. En hund kan være genetisk dispo-
neret for angst og aggression, have været udsat for traumatiske oplevelser eller fået mangelfuld 
træning. For størst mulig velfærd, skal der tages udgangspunkt i den enkelte hund.  
Rikke har stor erfaring som underviser, er desuden bl.a. certificeret professionel hundetræner fra 
Karen Pryor Academy og nu også som den eneste i Danmark certificeret instruktør i træningspro-
grammet Control Unleashed udviklet af Leslie McDevitt.  
Har du lyst til at lære Rikke nærmere at kende, kan du tjekke hendes YouTube kanal, Dig & Mig & 

Hund. Her er link til en video, hvor hun fortæller om, hvorfor hun brænder for programmet Control 

Unleashed: https://youtu.be/evdzZMGxRgQ  

Tid: 9. oktober 2021 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30) 

Sted: DcH Brenderup og Omegn, Bogensevej 12, 5464 Brenderup 

 

Kursusleder: Gitte Bendixen 

 

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

Tilmelding senest den 25. september 2021. 

 

NB: Kurset er uden hund, men vi skal bruge 4 demo-hunde, der kan vente i ro, og spiser godbid-

der. Deltagere, som ønsker at stille hunde til rådighed for kurset, skal sende en mail til uddan-

nelse@dch-danmark.dk. Instruktøren vil udvælge de hunde, som skal deltage på kurset. 
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