HeldagsKursus i lydighed og C-arbejde lørdag d. 18/6-22 og søndag d. 19/6-22
med Michael Eifer og Nikoline Kitsja Andersen fra God familiehund – Glad sportshund

Kurset varer fra 09:00-17:30 hvor der startet med teori og morgenmad i klubhuset. Derefter laves der praktisk
problemløsning på pladsen, hvor kun der er en hund på ad gangen, hvor hundeføreren bestemmmer hvad der
ønskes arbejdet med. Det er muligt at deltage 1 dag eller begge, men efter først til mølleprincippet.
Der er plads til max 10 hunde.
Pris for deltagelse med hund: 800kr pr. dag
Pris for deltagelse uden hund: 250kr pr. dag
Det er muligt at tilkøbe forplejning for hele dagen (morgenmad og frokost inkl, 1 sodavand/øl og kaffe/te
hele dagen) for 100kr pr. person pr. dag
Der kan betale på mobilpay (54838) HUSK at skive kursus i teksten eller betales kontant i klubhuset.
Tilmelding først bindende efter betaling
Godfamiliehund – Gladsportshund er førende indenfor opbygning af behovsstyrede træningsmodeller.
Mange hunde keder sig under træning, fordi traditionel hundetræning, i overvejende grad er baseret på
handlingsbaseret indlæring. Det vi mener er, at hunden på en meget ”tør og kedelig” måde, bliver instrueret i
fx at sætte sig. Altså, der er så meget fokus på selve handlingen, at den følelsesmæssige del af det bliver
overset. Hvis den følelsesmæssige del er overset, bliver det meget svært at skabe en god relation imellem
hund og fører, og det er netop denne relation, som fører os videre til handlingen på sigt.
Relation omhandler ikke kun hvorvidt noget er positivt eller negativt, det har meget dybere rødder, som går
tilbage til basale behov som for eksempel tryghed og tillid.
Tilsammen har de mere end 30 års erfaring med hundetræning. Michael er derudover vokset op meget tæt
på hunde, og har trænet hunde siden 1992 samt erfaring som figurant. Han har dyrket en del hundesport og
er en erfaren konkurrencehundefører med en del gode resultater, heriblandt er der 3x DM-titler og 1x VM-titel
indenfor lydighedssporten.
Sidste tilmelding 7.Juni.2022
______________________________________________________________________________________________

Tilmelding :

Navn hundefører:______________________________

Deltager med hund (800kr lørdag)
Deltager uden hund (250kr lørdag)
Forplejning på dagen (100kr lørdag)
Kaffe hele dagen (10kr lørdag)

Deltager med hund (800kr søndag)
Deltager uden hund (250kr søndag)
Forplejning på dagen (100kr søndag)
Kaffe hele dagen (10kr søndag)

