
 

Det gode samliv: 

Instruktører: 

Mette Meier, DcH Ribe: Jeg er instruktør i DcH Ribe. Herudover træner jeg også med mine egne hunde i 
DcH Skærbæk. Jeg er blevet færdig som instruktør med overbygning i agility i november. Jeg startede selv 
med at træne hund for 8 år siden og fandt hurtigt ud af at jeg skulle lave noget med fart over så derfor blev 
det agility. For mig er det vigtigt at man laver aktiviteter sammen med sin hund, der interesserer den og 
ejeren, da det styrker båndet mellem dem. 
 
Christina Holm, DcH Ribe: Jeg underviser på et familiehold i DcH Ribe. Jeg har en del erfaring med racer 

som ikke ofte ses på træningsbaner (eksempelvis chow chow, bassethund) og har selv broholmer. Uanset 

race er mit mål altid følgende: Hunde som er velfungerende og trygt kan færdes indenfor de rammer deres 

mennesker udstikker. Hundeejere som ser/hører deres hund og kan kommunikere tydeligt så hunden kan 

føle sig tryg.  

Annette Höft, DcH Skærbæk: Jeg er uddannet instruktør, kredsinstruktør og hundeadfærdskonsulent. Jeg 
har fortrinsvis undervist hvalpeejere. Det er vigtigt for mig at hunden bor sammen med mennesker der 
forstår deres hunds interesser og personlighed. Relationer og samspil er altid to emner jeg bygger min 
undervisning omkring. 
 

Om kurset: 
Holdet er for dig som ønsker at blive en bedre træner for din (familie)hund. Du vil få værktøjer til 

at gøre din hunds samliv med dig nemmere for jer begge i form af blandt andet ro øvelser, tæppe 

øvelse, hilse øvelser, gå ved min side og stop øvelse.  

Undervisningen vil også tage udgangspunkt i de udfordringer I hver især har i jeres hverdag. Du 

bedes tænke over hvilken udfordring som du helst vil have hjælp til, dagens endelige program 

planlægger vi ud fra jeres ønsker. 

Det gode samliv, tydelig kommunikation og samarbejde er nøgleord for dette hold.  
 

NB! Du skal medbringe en fast line på ca. 2 m., velsiddende sele eller fast halsbånd, mange gode 

godbidder og hundens yndlingslegetøj. 

Du vil inden kursusdagen blive bedt om at indsende jeres udfordring. 

Du vil ca. 2 uger inden kursusdagen modtage en mail med informationer og dagens program. 

 


