D K K’S H U N D E KO N S U L E N T E R

L

angt de fleste store hundeproblemer starter som små
hundeproblemer. Derfor gælder det om at tage fat om
nældens rod, så snart man bliver bevidst om, at der er
et problem. Men hvad skal man som hundeejer stille op, når
hvalpen bider i panelerne, eller den besørger bag sofaen? Eller når hunden er utryg ved at køre bil, graver huller i haven,
stjæler fra køkkenbordet, jagter cykler eller gør lidt for længe
ved hækken af naboens børn?

Førstehjælp pr. telefon
DKK’s hundekonsulenter er dygtige hundefolk, der yder
gratis adfærdsførstehjælp pr. telefon til DKK’s medlemmer.
Hundekonsulenterne har særlig uddannelse og erfaring
med telefonisk rådgivning og vejledning i forbindelse med
spørgsmål om hundeproblemer, og på skift sidder de klar
ved telefonen til – flere gange om ugen – at hjælpe DKK’s
medlemmer med råd og vejledning ved hundeproblemer og
med problemhunde.
Hjælp til selvhjælp
Nogle problemer vil med stor sandsynlighed være elimineret
efter en kort samtale og nogle forslag til ændringer i hundens
hverdag, aktivering og håndtering. Andre problemstillinger er
mere komplicerede, og kræver en længere samtale eller måske
flere samtaler og delmålstræning for at blive løst. Nogle gange

Mød DKK’s
hundekonsulenter

– de yder adfærdsførstehjælp til dig og din hund
DKK’s korps af frivillige hundekonsulenter hjælper pr.
telefon, når DKK-medlemmerne og deres hunde står
overfor adfærdsproblemer. Hjælpen er gratis
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får hundeejeren ”lektier for” – ting der skal trænes, adfærd
der skal observeres og noteres, og dette drøftes næste gang,
konsulenten har vagt. På den måde bliver der fulgt op, og hundeejeren føler tryghed i, at der (forhåbentlig) sker fremskridt.

Henvisning til professionel hjælp
Der er dog også adfærdsproblemer eller træningsudfordringer, som ikke kan løses over telefonen. Men her kan hundekonsulenten alligevel ofte være en hjælp. Indimellem er det
jo nødvendigt, at en udenforstående hjælper hundeejeren til
at forstå og anerkende, at et problem er alvorligt eller af et
omfang, hvor anden hjælp skal søges. At kunne vende situationen med en erfaren hundekonsulent og komme til denne
erkendelse kan derfor også være en vigtig hjælp.
Hvis et problem er af et omfang, hvor et besøg anbefales, kan
hundekonsulenterne tilbyde at henvise til en privatpraktiserende hundekonsulent i nærområdet eller en dyrlæge, der arbejder med adfærdsbehandling. Men det er kun ment som et
tilbud. Hundeejeren skal naturligvis altid selv bestemme, om
der skal professionel hjælp til, og hvem det i givet fald kan være.
Personerne bag stemmerne
Men hvem er de så, de gode folk som ulønnet giver gode råd
og vejledning til DKK’s medlemmer?
Det kan du få svar på her.

PERNILLE WINGER
BY: Vedbæk, Rudersdal
EGEN RACE: Engelsk springer spaniel
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Holder

af at hjælpe familiehundeejere til en god
start med hvalpen og den unge hund.
Stor interesse for adfærd, hundesprog og
samarbejde mellem menneske og hund.
Klikkertræner med hunden som aktiv
deltager i læringen. Har taget flere kurser
i klikkertræning, senest hos Canis. Laver

tricks, samarbejdstræning, næsearbejde
og spor med egne hunde.
ANDET: Uddannet instruktør ved Irene
Jarnved. Har været træner og træningsleder i hundeklub for alle racer i 15 år, er
”hyggetræner” i hundeklub for soft agility,
underviser og vejleder familiehundeejere,
både hold og enetimer.
HJEMMESIDE: hundetraeneriet.dk

HELLE FISCHER
BY: Jægerspris
EGEN RACE: Labrador og indtil for nylig

ANDET: Deltaget i Dansk Gravhunde-

klubs bestyrelsesarbejde, været formand
for et lokaludvalg, opøvet gravhunde i at
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Avl og gå i rævegrav, trænet vildtspor, trænet
opdræt. At hjælpe hvalpekøbere til at vælge hvalpe og almindelig lydighed. Nu fokus
på vinterringtræning. Egne hunde har
den rigtige hund. At lære børn og hunde
at omgås hinanden. At træne hvalpe. At se deltaget på udstilling, jagtlige brugsprøver
glæden hos både ejer og hund, når de med og er blevet brugt på praktisk jagt.
succes samarbejder om en opgave.
også korthåret gravhund.

HUNDEN NR. 7/8 - AUGUST 2016

3

D K K’S H U N D E KO N S U L E N T E R

INGE JØRGENSEN
BY: Brøndby
EGEN RACE: Schæferhund
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Træning

og vejledning af hunde på egne hold på
forskellige niveauer samt stressdæmpende
træning. Intensiv undervisning i indkald og
gå pænt i snor. Træner selv brugshundetræ-

ning på konkurrenceniveau, udtaget og deltaget ved DM to gange. Træner selv rally.
ANDET: Uddannet hundeinstruktør ved
Irene Jarnved samt klikkertræneruddannet
hos Canis. Netop påbegyndt uddannelse
som rallyinstruktør hos Hund & Træning.
HJEMMESIDE: vestegnenshundetraening.dk

TINA HOUGAARD
fører lærer at udnytte den energi, som de
har sammen for at opnå optimalt samargadehund
bejde.
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Brænder ANDET: Driver firmaet FuzzyAnimals.dk og
for at se hundeejere blive begejstrede over er uddannet instruktør hos Irene Jarnved,
deres hunde og det samarbejde, som poNoseworkinstruktør hos Ron Gaunt og ralsitiv hundetræning giver. Rally, Nosework,
lyinstruktør. Træner selv rally, Nosework og
hverdagslydighed for familiehunden. Har
hyrdetræning med egne hunde. Den ene
ligeledes en stor interesse i, at hund og
tibetaner udstilles også.
BY: Høje Taastrup
EGNE RACER: Tibetansk terrier og græsk

ANNE MANVIG

JOAN RASMUSSEN

BY: Taastrup
EGEN RACE: Nova scotia duck tolling

BY: Solbjerg ved Aarhus
EGNE RACER: Golden retriever og

retriever

border collie

SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Positiv

SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

hundetræning, klikkertræning, lydighed,
tricks, HTM/Freestyle, aktivering i hverdagen.
ANDET: Uddannet hundeinstruktør hos
Irene Jarnved.

At se hunde og deres ejere arbejde
sammen i harmoni, positiv træning,
DKK-lydighedstræning, adfærdsbehandling.

ANDET: Uddannet klikkerinstruktør,

uddannet instruktør samt adfærdsrådgiver fra Hund & Træning. Har
egen hundeskole, som hedder Solbjerg Hundecenter.

MALENE JONASSON
BY: Helsinge
EGEN RACE: Engelsk springer spaniel
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Relatio-

nen ”Barn & Hund”, indgående kendskab
til hundeloven og detaljearbejde f.eks. med
klikker.

ANDET: Uddannet klikkerinstruktør ved

Hund & Træning, instruktør ved Irene Jarnved, Barn & Hund-instruktør ved DKK og
har den lovpligtige hundeholderuddannelse.
Forfatter til børnebogen ”Bogen om Max”
om forholdet mellem barn og hund.

1/2 ann
LOTTE THØGERSEN
BY: Lejre
EGNE RACER: Labrador og en collie, som

man har puttet en anelse flat coated retriever i.
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER: Teorien
bag hundetræning og dermed hundes indlæring. Kan lide at nørde med små detaljer
i indlæringen og brænder for at give teoretisk viden videre, fordi det giver glade,
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trygge hunde, der kan lide at arbejde og
giver en harmonisk hund/ejer-relation.
ANDET: Driver firmaet Thøgersen & Hund
og er uddannet instruktør hos Irene Jarnved
samt uddannet klikkerinstruktør hos Hund
& Træning. Træner selv spor med labradoren og snuser lidt til træning af jagthunde
og hyrdetræner med collieblandingen.
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METTE AUNSBERG

LISSI LAJER JACOBSEN

LISE LUND

BY: Odense
EGEN RACE: Basset hound
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

BY: Egå ved Århus
EGEN RACE: Cairn terrier
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

BY: Ikast
EGEN RACE: Stabyhoun
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

Hundens adfærd, sundhed og anatomi.
ANDET: Eksteriørdommer på bassetracerne, aktiv i DKK’s team som uddanner nye instruktører, uddannet klikker-, hvalpe- og familiehundeinstruktør
i DKK og har fungeret som aktiv instruktør i DKK’s Kreds 3 i 16 år.

Positiv hundetræning, familiehunde og
hundeadfærd.
ANDET: Uddanner DKK-hvalpe-,
unghunde-, familiehunde- samt KTHinstruktører, samt har fulgt en masse
kurser omkring diverse hunderelaterede emner. Er meget aktiv i den
lokale DKK-kreds, har kennelmærke
og har gennemgået den lovpligtige
hundeholderuddannelse.

Hundeadfærd generelt, agility, hvalpe
problemer samt relationen hund og
menneske.
ANDET: Uddannet hundeinstruktør
ved hundepsykolog Lone Greva. Uddannet hvalpetræner og unghundetræner fra DcH. Uddannet adfærdsbehandler ligeledes hos hundepsykolog
Lone Greva.

ANITA DOLMER

LARS KRISTIAN NIELSEN

BY: Ølstykke
EGEN RACE: Newfoundland
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

BY: Farendløse ved Ringsted
EGEN RACE: Newfoundland (p.t. dog

Hundesprog, adfærd, indlærings
psykologi, aktivering, klikkertræning,
spor, problemløsning, udstilling.
ANDET: Uddannet instruktør og adfærdsbehandler ved Irene Jarnved.
Uddannet klikkerinstruktør ved Hund
& Træning.
HJEMMESIDE: gladepoter.dk
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hundeløs)
SÆRLIGE HUNDEINTERESSER:

Hundeadfærd
ANDET: Er tilknyttet DKK’s træningsplads i Ringsted samt aktiv i DKK
Kreds 2-bestyrelsen og i DKK’s team,
som uddanner nye instruktører. Har
været aktiv instruktør i omkring 20 år
og været tilknyttet hundekonsulentordningen i ca. 15 år.

Du finder hunde
konsulenternes vagt
plan på DKK-siderne
i hvert nummer af
HUNDEN.

