SEMINAR
på hundens
præmisser

Lørdag den 26.
august 2017
fra kl. 8.45-17.15
i Jagtens Hus

Danmarks Jægerforbund er utrolig glade for,
at vi lørdag den 26. august 2017 kan slå dørene
op i Jagtens Hus og afholde seminar med
hundepsykolog Anders Hallgren fra Sverige.

Program:

Anders Hallgren anses for at være
verdens første hundepsykolog og har
som sådan fungeret i snart 50 år.
Anders Hallgren har stort kendskab
til og forståelse for alle hunderacer,
men har gennem mange års erfaring
etableret sig som en af de dygtigste
trænere/hundepsykologer målrettet
brugshunde af enhver slags.
Mange har i årenes løb høstet stor
inspiration og motivation til en forsat positiv tilgang til uddannelse
på hundens præmisser gennem hans
arbejde.

Hundepsykolog
Anders Hallgren, Sverige

Anders Hallgren har holdt seminarer
om ”Drivkraft og motivation” i hele
verden og har skrevet flere bøger,
som mange brugshunde-ejere har
søgt deres viden gennem. Heriblandt kan nævnes: ”Drivkraft og
motivation” – ”Alfasyndromet” –
og ”Stress/angst/aggression”. Førstnævnte ”Drivkraft og motivation”
vil være omdrejningspunktet for
dette seminar, men også emner som
stress og læring vil blive berørt.

Seminaret afholdes i Jagtens
Hus, Kalø, Molsvej 34, 8410
Rønde og koster kr. 375,- for
medlemmer af Danmarks
Jægerforbund og kr. 1075,- Kom og oplev en af verdens
for ikke-medlemmer.
bedste på sit område og få
Prisen er inklusiv forplejning.

en god dag med masser af
inspiration til fremtidig
hundetræning.

Tilmelding på Danmarks Jægerforbund’s hjemmeside
via Flexmind. Tilmeldingsfrist søndag den 13. august 2017.
Spørgsmål til seminaret kan rettes til jagthundekonsulent,
Henrik Vestergaard Hove-Nielsen på 8188 0529 eller hvh@jaegerne.dk.

8.45-9.00 Velkomst og præsentation
ved Danmarks Jægerforbund.
9.00-9.30 Typiske problemer med
brugshunde.
9.30-11.00 Drivkraft - Faktorer der
påvirker hundens drivkraft.
11.00-12.00 Motivation - Vilje og
parathed til at nå målet.
12.00-13.00 Frokost.
13.00-14.30 Stress - Forskellige
former for stress.
14.30-15.00 Pause – kaffe og kage.
15.00-15.30 Læring og motivation
- Analysering af motivation og faktorer som påvirker denne.
15.30-17.00 Når det ikke fungerer.
-Bagvedliggende årsager:
stress – smerte – hormoner.
17.00-17.15 Afslutning ved
Danmarks Jægerforbund.
I forbindelse med seminaret vil der
være mulighed for at købe Anders
Hallgrens bøger, som Forlaget
Trofast har oversat og udgivet
på dansk.

