
Kostnad 400:-/deltagare. I priset ingår lunch & fika 
Tid: 09.30-16.00 

 

Alla behöver påfyllnad i sina verktygslådor när det gäller ny kunskap och inspiration till oss själva 
och till när vi håller kurser. Att också få tillfälle att träffa andra instruktörer runt om i Småland är 

viktigt – det ger oss mer delaktighet och glädje mellan klubbarna. 
 

I år har vi bjudit in Monica Henriksson 
Som skall föreläsa om resursstarka hundar 

 
Många hundar av brukshundstyp, men även andra raser har begåvats med mycket av egenskaperna leklust/ 

kamplust/social kamplust/ aggressioner, beteenden som ligger nära varandra och lätt kan triggas och kan bli 

svåra att få styrning över. Egenskaper som är fantastiska när de används på rätt sätt och riktas i arbetet, men 

som kan ställa till besvär för hundägaren om hunden använder resurserna vid fel tillfälle. 

 

Hur kommunicerar vi med dessa hundar för att undvika att konflikterna trappas upp? Genom att utnyttja 

hundarnas eget sätt att kommunicera ökas acceptans många gånger. Hundarna triggas av motstånd och 

öppna konflikter ökar ofta beteendena. Man måste dock finna ut ett sätt att få styrning på hundarna utan att 

hamna i bråk. Föremålshantering är för dessa hundar är en viktig fråga och här spårar det ofta ur, de vill inte 

släppa eller hänger i förarens kläder.  

 

Vi tittar på olika övningar för att få hundarna att lyssna på oss och hålla sig inom ”lagens råmärken” 

Stress är en trigger till att beteenden utlöses vid fel tillfälle. Orsak, symptom och vad kan vi göra åt stress 

hos vår hund?  

 

Hundmöten- hundar som besitter många resurser har lätt att bli utåtagerande i hundmöten. Hur kan vi förutse 

vad som kommer att hända, hur ser de goda signalerna ut som hundar kommunicerar med vid hundmöten? 

Hur skall vi som förare agera i denna situation? Varför uppstår problem vid hundmöten och vad kan vi göra 

för att förekomma felbeteenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anmälan och information 
Anmälan på mail utbildning@sbksmaland.se 
Finns det frågor så ring; Carina Andersson 070-6081170 
 
I anmälan skall det stå; antal personer, namn personnummer, adress, klubb, och ev. specialmat.  
Vi är inomhus största delen dagen men ta med varma kläder för eventuellt en stund ute. 
SBK Smålandsdistriktet skickar faktura på kursavgiften. 
 
Sista anmälningsdag är 1 november. Anmälan är bindande! 
Först till kvarn….   

 

VARMT VÄLKOMNA!  

SBK Smålandsdistriktets Utbildningssektor  

mailto:utbildning@sbksmaland.se

