
Teoriaften uden hund - aktivering af 
din hund 

                                   Torsdag den 19. marts

                             Jernbanegade 5, 6230 Rødekro 

                                                     Kl 18.30-21.00.  

Pris: 50,- for medlemmer og 75,- for ikke-medlemmer.  
Tilmelding på Hundeweb med deadline den 5. marts.  

Da der er begrænset plads, er det først-til-mølle-princippet, så vent ikke for længe med tilmeldin-
gen.


Vi inviterer til en spændende aften med emner som:

-  hvordan underholder man en energisk hund, når vejret er dårligt

- kan gåturene gøres mere spændende

- hvordan holder jeg min hund i form


Rigtig mange hunde keder sig, en del hunde udvikler adfærdsproblemer på grund af kedsomhed, 
fysisk motion er ikke nok - hjernen skal også motioneres.

Der findes en mængde aktiveringslegetøj, men fælles for 
det hele er, at du kan bruge en masse penge på noget, hvor 
koden hurtigt knækkes. 

I løbet af aftenen får du en masse ideer til at aktivere din 
hund med ting, der i forvejen er i hus og have, skov og 
strand.


Kurset indeholder masser af ideer til:

- aktivering indendørs

- Aktivering på gåture

- Forslag til fitness træning af hunden

Det er bevidst, at der IKKE skal deltage hunde på kurset, da 
I kan få mange mange flere tips og ideer, end hvis nogle af 
ideerne skulle afprøves sammen med hundene.


Der er udarbejdet et idékatalog, som udleveres efter kurset.


Undervisere:


Pernille Jørgensen, instruktør i DCH siden 1990. 

Interesser: aktivering, fitness, træning, indlæringsprincipper 
af og til hund og meget andet med fællesnævneren: HUND

Træner familiehunde- og konkurrencehold.


Gitte Bielefeld, instruktør i DCH siden 1998.

Adfærdskonsulent siden 2001.

Interesser: aktivering af hund, nosework, rally, adfærd og meget meget andet med fællesnævne-
ren: HUND

Træner familiehundehold.




Ud fra ovenstående, har I fået et lille indblik i, hvilke kapaciteter vi får besøg af, og det glæder os, 
at det er lykkedes, at få Pernille og Gitte til at tilbringe en aften sammen med os hundetosser.


	 	 	 Der vil selvfølgelig også være mulighed for at stille spørgsmål 	 	 	       
	 	 	 undervejs.


	 	 	 Kl ca 20 er der kaffepause.


Er der spørgsmål til selve aftenen, kan Anne Grethe kontaktes på tlf 21646004 eller 	 	
agweiss@live.dk


Vi glæder os til at se jer til en anderledes, men udbytterig aften! 

Hilsen fra 
Helle, Anne Grethe og Welsh Corgi Klubbens Aktivitetsudvalg

mailto:agweiss@live.dk

