
 

 Lydigheds kursus v.  

Simone Holdensgaard  

Indlæringsprincipper, vedholdenhed i øvelserne, præcision, ATTITUDE 
og detaljearbejde! Dette er blot et lille udpluk af de ting, vi arbejder med 

på dette kursus. 

HVORNÅR 

d. 29 januar kl. 08.30 – 16.00 

 
HVOR 

DcH Lindholm 

Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 

 
Kursusbeskrivelse: 

På dette kursus vil der blive mulighed for at arbejde med de træningsmæssigt udfordringer 

den enkelte oplever. Kurset vil sætte fokus på vedholdenhed i øvelserne, attitude, 

motivation, detaljearbejde og arbejdsglæde. Lydighedstræning skal både være sjovt, og 

samtidig give resultater. Og det er netop dette, kurset vil fremme! Kurset henvender sig til 

de hundefører, som oplever træningsmæssige udfordringer – små som store og som ønsker 

sig et sæt nye øjne på deres træning. Hver ekvipage udvælger hvilke øvelser og 

problemstillinger, som man ønsker at arbejde med. Kurset vil have fokus på jeres teamwork, 

som vi gerne vil have fyldt med glæde, energi og dedikation fra både hund og fører! Hver 

ekvipage får 3 træningspas med individuel undervisning, hvor man selv bestemmer, hvad 

der kigges ind på. De øvrige deltagere observerer den hundefører, som er på, og på denne 

måde har man mulighed for at få inspiration og råd til egen træning 

 

Om Simone: 

Simone har trænet hund i over 11 år. Hun er specialiseret indenfor lydighed på højt elite-og 

internationalt plan.  Hun har erfaringsbaseret viden indenfor både familie-hundetræning, 

brugshunde-træning, samt træning af tjenestehunde.  Hun har opnået diverse mesterskaber 

indenfor lydighed både med hendes selskabshund, en dalmatiner og hendes 

brugshunde.  Erfaringsmæssigt har Simone arbejdet med selskabshunde, som ikke har høje 

drifter eller særlig stor motivation for at arbejde. Hverken angående mad eller legetøj. 

Modsætningsvis har hun også arbejdet med meget højtkørende brugshunde, hvor 

stressniveauet har taget overhånd, og været en udfordring for hundeføreren.  I dag har 

Simone undervist i lydighedshundetræning i 6 år både i Danmark og udland, samt at hun 

har startet sin egen virksomhed, Holdensgaard Probedience hvor hun hjælper med at give 

hundefører redskaber til hvordan den enkelte kan blive bedre til at træne sin hund 
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TILMELDING VIA EVENT  

HUSK AT LOGGE IND NÅR 

DU TILMELDER DIG  

 

Forplejning  

morgenmad, frokost og 

eftermiddagskaffe  

 

PLADSER MED HUND 

7 STK  

 

OBSERVATØR  

UBEGRÆNSET 

 

PROGRAM 
8.30 – 9.00 Morgenmad 

9.00 – 9.30 Teori  

9.30 – 12.30 Praktisk  

12.30 – 13.00 Frokost  

13.00 – 15.30 Praktisk  

15.30 – 16.00 Opsaml


