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Syfte
Det finns idag många olika tillvägagångssätt att träna hund. Det är viktigt att
komma ihåg att alla hundar är olika individer som alla påverkas av arv och
miljö under uppväxten. Vi inspireras och får råd av många i vår närhet, skulle
vi testa alla olika metoder på våra hundar så genererar det inte alltid att resultatet blir bättre, ofta för att hunden inte får en klarhet i vad som förväntas
av den.
Detta är en kurs som passar utmärkt för alla med intresse för hundens inlärning. Har ni svårt att komma vidare i träningen? Agerar hunden på något vis
som gör att ert samarbete inte fungerar? Det finns flera faktorer som påverkar
vad och hur hunden lär sig olika moment

Innehåll
På kursen tar vi dels upp grunderna i inlärning, vad vi bör tänka på och vilka vanliga fallgropar vi har en tendens att hamna i. Vi lär oss vilka delar som kan påverka vårt resultat,
så som valpens första tid hos uppfödaren, om beteenden som kan vara ärvda från föräldradjuren, rasens användningsområde och mycket mer.
Vi tar även om olika exempel på vanligt förekommande problem som kan lösas med en bra
inlärningsmetodik.
Kursen kan även bokas som föreläsning, kontakta oss för mer information.

Uppnått resultat
Vi lär oss se till individens och dina egna förutsättningar för att nå önskat resultat och vi
lär oss att lägga upp en plan för inlärning. Vi har fått en god förståelse för hundens psykologi och dennes sätt att agera vid träning. Vi får förståelse för vad som kan orsaka ett
beteende och hur vi ska arbeta med det hos just den individen.

Recension
Vi tyckte alla att det var en lagom föreläsning som berörde de mest relevanta ämnena
kring inlärning och träning.
Helena var också duktig på att hålla det lättsamt och fick hela gruppen att på det viset att
känna sig bekväma och delaktiga vilket gjorde att man utan problem vågade ställa sina
frågor och ifrågasätta det man inte förstod med en gång.
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