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AA RHU S  HUND E C EN T E R



FØRSTEHJÆLP 
for hundeejere

KU R S U S

Kursusbeskrivelse Efterår  2019

Kom til et 3 timer langt
førstehjælpskursus, så du er bedre klædt
på, hvis uheldet er ude. Vi gennemgår
basal førstehjælp for hunde. Du
lærer blandt andet hvordan du laver
genoplivning og vi ser nærmere på hvad du
skal gøre ved en lang række uheld som
trafikulykker, forgiftninger, hedeslag og
meget mere. Under-visningen vil være en
blanding af foredrag, demonstrationer og
casegennemgange.

Normalværdier for hunde
Dr. ABC - principperne bag førstehjælp
GenoplivningNår uheldet er ude
Sårpleje og forbinding  

Emnerne på kurset vil være: Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisning bestående af en blanding
af foredrag, demonstrationer og
casegennemgange
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Kurset henvender sig til alle hundeejere og er uden hund

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET



FORSTÅ
d i t  h u n d e f o d e r

KU R S U S
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Fodermarkedet er en jungle og det kan
være svært at gennemskue hvad du får,
når du køber en sæk hundefoder. På dette
kursus får du en basal viden om fodring af
hunde. Du lærer blandt andet også hvordan
du regner dig frem til hvad din hund skal
have at spise, og hvordan du læser
indholdsfortegnelsen på
fodersækken. Kurset vil være en blanding
af foredrag og casearbejde. 

Forstå foderets bestanddele og
sammensætning
Energiberegning 
Læs indholdsfortegnelsen 
Livsstadiefodring 
Fodertyper

Emnerne på kurset vil være:

Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisning bestående af en blanding
af foredrag og casegennemgange
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Kurset henvender sig til alle hundeejere og er uden hund

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET



HUNDESPROG
f o r s t å  d i n  h u n d
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Hunde bruger primært deres kropssprog, når
de kommunikere med andre hunde og med
mennesker. På dette kursus får du en
grundig gennemgang i hundens sprog, og du
bliver grundigt klædt på til at læse hunde. Vi
gennemgår hunden fra snude til halsespids,
og ser hvordan hunden bruger hele kroppen
til at kommunikere med omverden. Vi
arbejder både med billeder og videoer i
løbet af det 3 timer lange kursus. 

Hundens kropssprog fra snude til hale
Dæmpende signaler
Afstandssøgende signaler
Overspringshandlinger 
Overlegen/underlegen adfærd 
Det gode hundemøde 
Hunde og børn - når hunden misforstås

Emnerne på kurset vil være:

Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisning bestående af en blanding
af foredrag, demonstrationer og
casegennemgange
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Kurset henvender sig til alle hundeejere og er uden hund

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET



STRESS
i indlæring og træning

F O R E D R AG
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Stress er et uundgåeligt vilkår i livet og
hjælper hunden til at overleve farlige
situationer, men stress påvirker også
hundens evne til at lære og huske. Gennem
et to timers langt foredrag ser vi nærmere på
hvordan stress påvirker hjernen - på godt og
på ondt - og på hvad du kan gøre for at
mindske den negative påvirkning stress kan
have på hundens evne til at lære nyt. 

Hvad er stress og hvordan påvirker det
hundens krop
Positiv og negativt stress
Akut stress og hjernen
Kronisk stress og hjernen
Stresshåndtering og optimering af indlæring

Emnerne på kurset vil være:

Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Foredraget henvender sig til alle hundeejere og er uden hund

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET



SMERTE
G ø r  d e t  o n d t ?

F O R E D R AG
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Hunden kan ikke fortælle os om det gør
ondt, og det betyder at det kan være svært
for os at se, om vores hunde er i smerte.
Der er dog en masse signaler som du kan
holde øje med, og ved du hvad du kigger
efter, er smerten lettere at få øje på. I løbet
af et to timer langt foredrag for du en
grundig gennemgang af hvad smerte er og
hvordan hunde viser at de har ondt. 

Hvad er smerte? 
Hvordan påvirkes hundens krops af smerte
Akut og kronisk smerte
Hvordan viser hunden at det gør ondt? 

Emnerne på kurset vil være: Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisning bestående af en blanding
af foredrag, demonstrationer og
casegennemgange
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Foredraget henvender sig til alle hundeejere og er uden hund

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET



BEVÆGELSE
Styrke, balance og kropskontrol

WORK SHO P
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Det er sundt for hunden - både fysisk og
mentalt - at arbejde med styrke, balance og
kropskontrol. Det styrker hundens muskler,
sener og knogler, samtidig med at det
mindsker stress og styrker hundens mod.
Denne dagsworkshop får du en grundig
gennemgang af hundens bevægeapparat og
hvordan du træner styrke, balance og
kropskontrol på en forsvarlig måde.
Derudover kommer du til at arbejde med en
række øvelser i praksis. 

Hvordan er hunden bevægeapparat bygget
op?
Hvorfor er fysisk træning vigtigt?
Hvordan styrker du hundens muskulatur? 
Hvordan styrker du hundens balance?
Hvordan kan du arbejde med kropskontrol? 

Emnerne på kurset vil være:
Undervisning udarbejdet og varetaget af
dyrlæge Astrid Holtet
Undervisning bestående af en blanding
af foredrag, demonstrationer og praktisk
træning
Undervisningsmateriale

På kurset får du:

Astrid Holtet er uddannet smådyrsdyrlæge og
har en fortid i smådyrspraksis. De sidste 3 år
har hun undervist landets
veterinærsygeplejerskeelever i kæledyrs
sundhed og sygdom. Derudover har
hun efteruddannet sig indenfor hundetræning
og -adfærd, og arbejder som fagskribent for
magasinet HUNDEN, hvor hun skriver artikler
om hundes fysiske og mentale sundhed. Astrid
Holtet er også beskikket censor ved
Københavns Universitet i fagområdet etologi
(adfærd) og velfærd hos familiedyr. 

OM DYRLÆGE ASTRID HOLTET

Denne workshop kræver at hunden kan træne i nærheden af andre hunde



Foredrag, kurser og workshops

P R I S E R
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PRISER PÅ KORTERE FOREDRAG
 
Foredrag á 1 time: 1500,00 kr inkl. moms
Foredrag á 2 timer: 2500,00 kr inkl. moms
 
Afholdes foredraget i Aarhus Hundecenter er der plads til max 25 personer, og prisen
inkluderer kaffe/the, frugt og kage
 
Afholdes foredraget i jeres egne lokaler, er er intet loft på deltagerantal. Prisen
inkluderer ikke forplejning. Transport lægges oveni prisen og afregnes med 3,56 kr/km

PRISER PÅ KURSER (UDEN HUND) 
 
Halvdagskursus à 3-4 timer: 3500,00 kr inkl. moms
Heldagskursus à 6-7 timer: 6500,00 kr inkl. moms
 
Afholdes foredraget i Aarhus Hundecenter er der plads til max 25 personer og prisen
inkluderer kaffe/the, frugt og kage. 
 
Afholdes foredraget i jeres egne lokaler, er er intet loft på deltagerantal. Prisen
inkluderer ikke forplejning. Transport lægges oveni prisen og afregnes med 3,56 kr/km

PRISER PÅ WORKSHOPS (MED HUND) 
 
Halvdagsworkshpp à 3-4 timer: 3500,00 kr inkl. moms
Heldagsworkshop à 6-7 timer: 6500,00 kr inkl. moms
 
Afholdes foredraget i Aarhus Hundecenter er der plads til max 6-12 hunde og 6-12
observatører (uden hund). Antallet afhænger af emnet og deltagerantal aftales i
forbindelse med den enkelte workshop. Prisen inkluderer kaffe/the, frugt og kage. 
 
Afholdes foredraget i jeres egne lokaler, er er intet loft på deltagerantal. Prisen
inkluderer ikke forplejning. Transport lægges oveni prisen og afregnes med 3,56 kr/km


