
 

 

For at forebygge problemer, er det en rigtig god idé at tilegne sig viden om 

hundeadfærd. Der i blandt er hundesprog, stimulering, lederskab og stress og hvad 

der er de forskellige racers egenskaber og behov. På den måde undgår man 

misforståelser både i hjemmet og på træningspladsen.  

På dette kursus vil man lære bedre at forstå hunde, deres mimik og kropsprog. 

Forstå deres måde at reagere på i forskellige situationer. Det er meget vigtigt, at vi 

kan forstå vores hunde, så vi ikke misforstår dem for mange gange. Denne forståelse 

for hunden vil også hjælpe os, når vi træner hunden, og når vi møder andre hunde. 

Det vil også gøre livet for vores hunde lidt nemmere, når de kan kommunikere med 

os, og vi reagerer på deres signaler. 

Kursus sted:  Helsinge Rottweilerklub, Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted 

Dato:  Den 8. + 9. februar 2014 kl. 9.00 – 16.00  

Pris:  600 kr. for deltagere med hund. 

500 kr. for deltagelse uden hund. 

Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te hele weekenden.  

Drikkevarer købes af den arrangerende kreds. 

OBS! Der er kun 10 pladser med hund! 

Skynd dig at tilmelde dig, 

hvis du gerne vil have hund med. 

Instruktør:  

Hildur Jóhannesdóttir   

 

Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til udd@rottweiler.dk 

Tilmeldingsfrist: 16. januar 2014 

 

Kursusansvarlig: Rikke Djurhuus Mogensen, Tlf. 29 43 63 79, udd@rottweiler.dk 

Spørgsmål vedr. kurset kontakt Uddannelsesudvalget: udd@rottweiler.dk 

 

Hildur er opvokset på Island, hvor hun har arbejdet med at træne hunde til at drive får og heste sammen. 

Siden Hildur flyttet til Danmark, har hun og hendes mand haft Dobermann og Malinois,  

som de træner IPO med. 

Hildur er uddannet instruktør samt adfærdsbehandler hos Irene H. Jarnved.  

Derudover er Hildur hundekonsulent for Dansk Kennel Klub.  

Hildur har altid gået ind for at træne på dyrenes præmisser, både inde for heste- og hundetræning. 
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