Foredrag og kursus v/adfærdsbehandler, Irene Jarnved
Lørdag 16. marts 2019 fra kl. 10:00-14:00
Kender du din hunds normaladfærd og det handlingsmønster der følger med. Få tips og træningsøvelser i hverdagssituationer med fokus på vores racer som hyrdehund. Kom og være med og opnå
større forståelse og samarbejde mellem dig og sin hund.
Foredrag og træningsøvelser vil tage udgangspunkt i følgende:
• Selvkontrol (races normaladfærd)
• Ro (nyttig øvelse for særlig hyrdehunderacer)
• Positiv forstærkning (hvornår og hvorfor)
Kurset vil foregå indendørs i uopvarmet hal:
Stestrup WorkingPaws, Stestrupvej 110, 4360 Kirke Eskilstrup
Der vil på dagen være kaffe, the og lidt godt til ganen.
HUSK at medbringe indendørssko, stol, tæppe/bur samt vandskål til din hund.
Betaling
Pris for WCK medlemmer med hund kr. 425,00 - Pris for WCK medlemmer uden hund kr. 125,00
Pris for IKKE medlemmer med hund kr. 600,00 - Pris for IKKE medlemmer uden hund kr. 190,00
Nordea, reg.nr. 2275 konto 5905 551 274 eller MobilePay, 47209
Tilmelding er gældende, når WCK har bekræftet modtagelse dog senest 1. marts 2019 – Du gøres
opmærksom på, at din tilmelding er økonomisk bindende.
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019
Deltager uden hund: 20 deltagere
Deltager med hund: max 10 hunde - tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.
Tilmelding skal ske på e-mail:

Henriette Vistrup, vistruphus@gmail.com
Henriette Håkansson, henriette.haakansson@gmail.com

Hvem er Irene Jarnved
• Født i 1964 og har selv jagthunde.
• Selvstændig i 1990 med sit firma ”Irene Jarnved”
• Uddannelse af professionelle instruktører og adfærdsbehandlere
• Forfatter af fire bøger om hundetræning og -adfærd.
• Tilknyttet TrygFonden, som adfærdstester af hundeekvipager,
der ønsker at besøge frivilligt på plejecentrene med demente
borgere.
• Caster og træner hunde til filmproduktioner og reklamefilm.
• Afholdelse af foredrag og kurser i aftenskoler, hundeforeninger
og -klubber.
Du kan læse meget mere om Irene Jarnved på hendes hjemmeside;
http://irenejarnved.dk/DK.aspx

