
 

 

 
 
Pga. den store interesse sidste gang, gentager vi nu succesen. 

Mental aktivering af din hund er vigtigt. Er din hund understimuleret, kan det være, at den klatrer på 
væggene, reagerer ved den mindste lyd, piver, er overdrevent opmærksomhedskrævende osv. Det 
kan også være, at din hund lukker sig inde i sig selv og bliver passiv. Kort sagt: en gåtur og socialt 
samvær med dig er ikke nok – hundens hjerne skal stimuleres med opgaver, som hunden kan løse 
og derefter få en belønning for. 

Indhold 
Få denne aften inspiration til hensigtsmæssig aktivering af din hund – både hvad angår fysisk som 
mental træning.Vi vil komme omkring, hvorfor mental aktivering er så utrolig vigtig for din hunds 
velbefindende samt snakke om, hvordan stress, hyperaktivitet og problemadfærd kan forebygges 
og reduceres med enkle tiltag i hverdagen. 

Udbytte 
Du får værktøjer til at aktivere og stimulere din hund mentalt, så den trives, samt redskaber til at 
forebygge og reducere eventuel problemadfærd. 
 

Dato 
21/9-2020. 
 
Sted 
Hundehaven 
Potefryd 
Edwin Rahrs Vej 78  
8220 Brabrand  
(overfor Boxit) 
 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til vores daglige leder Anette på 
info@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 50 51 66 68 med angivelse af dit 
navn og tlf. nummer.  
 
DET ER IKKE NOK ALENE AT TILMELDE SIG VIA HUNDEHAVEN 
POTEFRYD’S FACEBOOK SIDE ELLER BLOT AT OVERFØRE BETALING. 
 
Sidste frist for tilmelding:  
12/9-2020 
 

Tidspunkt 
18.30 – 20.30 

Pris 
150 Kr. Uden hund. 
Mobilepay 395372 
Betales straks ved tilmelding. 
 
Betaling kan ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse, idet du vil tage en 
plads fra en anden. 

 
Oplægsholder 
Ditte Maria Nors Jensen fra Hundensgaard. https://hundensgaard.dk.  
Ditte er Professionel Hundeinstruktør og Adfærdsbehandler af hunde gennem PAFF (Professionelle 
Adfærdsbehandlere og Instruktører For Familiedyr) hos hundepsykolog cand. Psych. Lone Greva.   
Udover træning og adfærdsbehandling af hunde, har Ditte HundensgaardButik, hvor hun sælger 
BARF, tørfoder af høj kvalitet, kosttilskud, sunde tørrede godbidder til hygge og til træning, 
aktiveringslegetøj, udstyr til hunden og alle mulige andre spændende ting.  

Temaaften september 2020:  
Stimulering/aktivering af hundehjernen 
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