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Er du den lykkelige ejer af en lille ny hvalp eller ung hund? Og vil du gerne 

give din hund den bedste start i sin nye familie, så er den her workshop lige noget for dig. 

På workshoppen bliver du klædt godt og grundigt på med alt dét, du har brug for at vide som 
hundeejer. Du lærer bl.a., hvordan du skaber en god & respektfuld kontakt mellem dig & din hund. 
Og du lærer, hvad der skal til for at etablere essensen i et velfungerende lederskab, nemlig TILLID.  

 

 

Du kan bl.a. glæde dig til                                      

✓ Hundetræning i praksis formiddag & eftermiddag 

✓ Du lærer om hundens udviklingsfaser og hvad du særligt skal være opmærksom på 

✓ Hvordan lærer jeg min hund at være alene hjemme 

✓ Tips & geniale tricks til dig, som vil lære hvordan du samarbejder med din hund 

✓ Du får indsigt i hundesproget, så du kan aflæse din hund og forstå din hund 

✓ Du lærer, hvordan du kan stimulere din hund - også hvis du er en travl børnefamilie 

✓ Du lærer også vigtigheden i at anvende hånd/kropssignaler under indlæring af øvelserne 

 

 

Efter workshoppen går du og din hund hjem med 

 En masse enkle & brugbare teknikker, som virker – både for hund og for hundeejer 

 Redskaber, som du direkte kan gå hjem og implementere sammen med din firbenede ven 

 En lækker Goody-bag - til din hund ;) 

 Online mini-kursus – til dig ;) - ”Sådan får du den bedste kontakt til din hund” 

 3 måneders fri sparring pr mail eller sms. 
 

 

Søndag den 10. januar kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Dresensvej 1 6270 Tønder 
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Workshoppen koster kr. 2.997 inkl. fuld forplejning (frokost, kaffe & the) hele 

dagen.  
Du kan betale i 1 eller 2 rater herunder 

Tryk her for tilmelding til workshoppen 

 

Din underviser er  

Hundeadfærdsspecialist Kristina Mahler.                   

Kristina er bosat i Tønder med sine 3 dejlige børn. 

Hun har en 3-årig uddannelse bag sig inden for hundeadfærd samt træning, og har 14 års erfaring i 

at hjælpe hunde. Kristina kan give dig som hundeejer den bedste hjælp, så du får en familiehund i 

TRIVSEL. 

2006 Uddannet som Hundetræningsinstruktør V/ Rie Ravn 

2009 Uddannet som Hundeadfærdsspecialist V/ Rie Ravn.  

2020 Under uddannelse til Kynomyo-terapeut v/Rie Ravn  

 

Kristina har derudover løbende taget kurser/foredrag ved andre hunde-

eksperter som: 

• Ulvespecialisten Runar Næss fra Norge 

• Hundeadfærds terapeut Irene H. Jarnved 

• Anatomi/fysiologi ved dyrlæge Bente Iversen 

• Klikker og spor ved Rikke Østenholm 

• Bevægelse ved udstillingsdommer Jane Kronstam 

• Jagthundetræning ved Anders Due 

• Hvordan de træner tjenestehunde Flyvestation Karup ved hundefører Jens Eliassen  

• Træning af politihunde ved Mads Dammark 

• Smertetyper ved dyrlæge Peter Weiss 

• Tandsygdomme og pleje Kolding dyrehospital 

• Jagthunden skal bare lystre ved Irene H. Jarnved 

 

Praktiske informationer 

Medbring transportbur + vand + lækre godbidder, sele, line & pølleposer 

Medbring også gerne varmt tøj, da vi har hundetræning i praksis 2 x 60 min i løbet af dagen 

https://kristinamahler.simplero.com/purchase/119952-Heldagsworkshop-for-dig-din-hund
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Der er naturligvis lagt små pauser ind i løbet af dagen, så du kan lufte din hund 

Medbring gerne skrivematerialer & ikke mindst godt humør 

SÆRLIG BONUS  
 

Rie Ravn fra Kolding Hundeadfærdscenter kommer & fortæller om fordele og ulemper ved 

kastration af tæver/hanhund set ud fra et adfærdsmæssigt aspekt. 

Der er begrænset antal pladser min 4 max 8 kursister så det er først til mølle. 

 

Tilmelding senest den 12. december 
 

Ps du kan også give det som en julegave til en som du tænker kunne have gavn af workshoppen, 

dette kan vælges på selve ordresiden HER 

 

 

 

 

 

 

https://kristinamahler.simplero.com/purchase/119952-Heldagsworkshop-for-dig-din-hund

