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     18 augusti 2015 

 

Till lärare på naturbruksgymnasier med kurser inriktade på hund 

Konferens för lärare men anknytning till hund 

Även i år arrangeras en konferens för lärare på naturbruksgymnasier med  
inriktning hund. 

27-28 oktober 2015 

Vi startar med lunch tisdag 27 oktober kl. 12.00 och avslutar  
onsdag 28 oktober kl. 15.00. 

Plats: Scandic Hotel i Upplands Väsby, Hotellvägen 1 

Syfte: Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 

Innehåll: Föreläsning med Helene Friberg – Problemhundar (se nedan) 
 tisdag kl. 13.00-17.00 (föreläsningen kommer att vara öppen för externa åhörare) 

 Gymnasiearbeten och examination enligt SBK:s riktlinjer 

 Samarbetsavtal 

 Lite blandad information från Brukshundklubben 

 Övriga frågor, anmäl gärna frågor i förväg 

Kostnad: Föreläsning, konferens, middag, enkelrum 2780 kr.  
Föreläsning, konferens, middag, dubbelrum  2180 kr. 
Föreläsning, konferens, enkelrum  2530 kr 
Föreläsning, konferens, dubbelrum  1930 kr 
Föreläsning, konferens   1730 kr 
Tillägg för hundrum 200 kr. 

Anmälan: Anmälan görs via bifogad länk senast 30 september.  
 http://www.brukshundklubben.se/Anmalan_konf_naturbr_gymn_2015 

Frågor: Kontakta: Nina Christoffersson, nina.christoffersson@brukshundklubben.se  
 073-708 31 73 

 Varmt välkomna till en givande konferens! 
 önskar 
 Svenska Brukshundklubben 

 Nina Christoffersson 

http://www.brukshundklubben.se/Anmalan_konf_naturbr_gymn_2015
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Presentaton av Helen Friberg, föreläsare tisdag 27 oktober 

-Jag är utbildad instruktör och problemhundkonsult .  Jobbat som test och träningsansvarig på Hundstallet i 

17 år. Ansvarat för träning och rehabilitering utav de hundar som kommit in med störst problematik,  

chockskadade hundar samt hundar som utsatts för extrema fysiska eller psykiska övergrepp.  Utbildar polis 

och länsstyrelse i hur man hanterar och agerar runt hundar som visar stark aggression eller rädsla, samt hur 

man läser utav hund, och förebygger att bli biten.  Har alltid själv haft hund som jag tränat och tävlat med i 

lydnad och bruks på elitnivå. Har ett extremt stort intresse för allt vad hund innebär men framförallt för 

olika problembeteenden hos hund.  Driver nu egen firma där jag tar emot problemhundar för träning samt 

är ute och föreläser och vidareutbildar bland annat instruktörer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningens innehåll: 

Varför blir en hund aggressiv 

Beror all aggression på samma sak 

Går det att träna bort aggression och starka rädslor 

Hur arbetar man med en aggressiv eller väldigt rädd hund 

 


