
 
2006:  

• Påbegyndt uddannelse til hundeadfærdinstruktør og 
hundeadfærdsrådgiver V. Marianne Thornberg.  

 
2007: 

• Alfasyndromet, seminar af hundepsykolog Anders Hallgren, 
adfærdsbehandler Irene Jarnved og politihundefører Laust Jakobsen 
(Qato) 

 
 
2009: 

• Stress hos hunde, seminar af hundepsykolog Anders Hallgren. 
• Farlige hunde, seminar af adfærdsbehandler Irene Jarnved, 

hundepsykolog Anders Hallgren og Hanna Marie Friborg. 
 
 
2010: 

• Examineret hundeadfærdsspecialist v/ Marianne Thornberg. 
Uddannelsen indeholdt Bl.a.:  
Praktisk 400 Timer:  

• Klassedeltagelse sammen med skolens udefrakommende kursister 
som hhv. aktiv observerende, deltagelse med forskellige hunde og 
instruerende af egne klasser samt afholdelse af teoriundervisning. 

• Massage af hund. 
• Grundlæggende undervisning i agility, hyrdning, apportering, spor, alm. 

lydighed samt samværs- og relationsøvelser.  
• Projekthunde.  
• Forståelse af hvalpetest. 
• Forståelse af konsultationer i temaer som angst, aggression, alene 

hjemme og relationsproblematikker 
 
Teoretisk 400 Timer :  

• Hunden og ulvens kommunikation  
• Stress, aktivering, stimulering og basale behov 
• Relation ctr. Lederskab 
• Drifter, aggression og angst 
• Indlæringsprincipper, isolering/løsning af problemadfærd i klasser og 

på konsultationer, udarbejdelse af handlingsplaner på baggrund af 
journaloptagelse 

• Mulige årsagssammenhænge og løsningsmodeller fsa. gø, knurre, 
udfald, markere, bide, separationsangst, destruktion, urenlighed, angst 
overfor mennesker, hund-hund, gø, aggression, fobier, socialisering, 
relation mv. 

• Racekendskab 
• Hvalpetest 
• Instruktørens rolle i relation til mennesker og hunde 
• Generel baggrund i hundens anatomi, fysiologi og genetik v/ dyrlæge 

Bente Iversen, Bio Dyreklinik 



• Knogle-, led-, muskel- og bevægelseslære v/ dyrlæge Bente Iversen, 
Bio Dyreklinik og dyrlæge Trine Møller 

• Ledforandringer som f.eks. spondylose, HD, Patella luxation, 
albuedysplasi v/ dyrlæge Bente Iversen & dyrlæge Trine møller 

• Hundens bevægelser og bevægelsesmønstre som f.eks. karpe ryg, 
krabbe, træde over, pasgang v/ dyrlæge Bente Iversen, Bio Dyreklinik 

• Smerter (psykiske som fysiske) og deres betydning for 
adfærdsændringer v/ dyrlæge Bente Iversen, Bio Dyreklinik 

• Agility  
• Jagt: schweiss, hjemmeværnet v/ Marlene og Frederiks Svendsen, 

Schweissførere og hjemmeværnsfolk  
• Markprøver v/ hundeadfærdskonsulent Charlotte Staun   
• Hundemøder, førtest og holdsætning 
• Avl og opdræt 
• Ernæring  
• Førstehjælp ved Hundeadfærdsspecialist Inge Dahl 
• Psykofarmaka i relation til adfærdsproblemer v/ dyrlæge Bente Iversen, 

Bio Dyreklinik 
• Hyrdning i teori og praksis v/ Lystbækgaard, Berit Kiilerich 

 
 
2011: 

• Aggressivitet hos hunde, weekend seminar m. Kerstin Malm. 
 
 
2012: 

• Evolution og adfærdsbiologi, weekend seminar af adfærdsbiolog Dr. 
Ray Coppinger 

• Racer og arvelige sygdomme, foredrag m. Dr. Brenda Bonnet. 
 

 
2013: 

• Opdræt og avl…med succes og samvittighed, foredrag v. Christian 
Hembo, Magtor. 

• Barf fodring, foredrag v/dyrlæge Anett Weber 
 
2014: 

• Dogparkour workshops med Dogparkour Sweden.  
• TTouch Workshop med Lori Stevens  
• ClickerExpo England. Der fik jeg fornøjelsen at lytte til fantastiske 

undervisere som, Eva Bertilsson, Kay Laurence, Karen Pryor, Michele 
Pouliot, Ken Ramire, Emelie Johnson Vegh.  

• Do as I do, med Claudia Fugazza. Arrangeret af Forlaget Tro-fast og 
Hundevenligverden.  

 
 
 
 
 
 



Fremtidige kurser: 
 
 
2015:  

• 2 – 3 Maj. Arrangerer Hundevenligverden weekend kursus med Irene 
Jarnved i samarbejde med hundevelvær.dk  

• 14. – 17. Maj. Dogevent Paris med, Susan Friedman, Ken Ramirez, 
Kathy Sdao, Kelly Dunbar, Chirag Patel og Jo-Rosie Haffenden. 

• 22 – 23 August Arrangerer Hundevenligverden et weekend seminar 
med Claudia Fugazza, Do as I do. 

 
 
2016: 

• Den anden weekend i Maj arrangerer Hundevenligverden 4 dages 
seminar med Susan Friedman.  

 
 
 
 
	  
	  
	  


