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Som hundeejer kan det være svært at forstå, hvorfor hunden ikke bare kan slappe af
og tage det roligt, når der er noget, den gerne vil. Denne iver kan være helt stressende
og ukontrolleret.








Er din hund ukontrolleret og vild i sin adfærd, når der sker spændende ting
omkring den?
Har din hund svært ved at holde positionen ved de stationære øvelser til
træningen
Har din hund svært ved at beherske sig i forhold til mad, legetøj,
legekammerater mm
Er du ved at få revet armen af hver gang i skal på træningspladsen
Bliver hunden helt stresset bare du tager fat i linen, når I skal ud på en luftetur
Hopper den forvirret rundet af begejstring hver gang der kommer gæster
Springer hunden ud af bilen så snart bagklappen åbnes

På kurset vil du få værktøjerne til at lære din hund at kunne kontrollere sig i selv
spændende og svære situationer og at lytte efter dine signaler. Det er en vigtig
egenskab for alle hunde, der skal fungere som familiehunde, brugs- eller
konkurrencehunde. Øvelser med selvkontrol kan være særdeles brugbar i forskellige
situationer i din dagligdag.
Kurset består både af teori og praktisk træning.
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Hildur er født og opvokset i Island, hvor hun har arbejdet med får og tilridning af heste
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gået ind for træne på dyrenes præmisser, både inde for heste- og hundetræning.
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