Den 23/11 kl 18.30 inviterer RCH til foredrag om
ressourceforsvar v/ Betina Sabinsky

"Hvad gør man når hunden vogter sin mad, legetøjet,
sengen eller sin ejere overfor andre mennesker eller
hunde? og hvorfor opstår det? og hvad kan vi gøre?

Denne aften vil handle om ressourceforsvar hos hunde, definitionen, de udløsende
faktorer, hvad du kan gøre for at forebygge det, håndtere det samt, hvordan du kan træne
din hund til helt at mindske sit ressourceforsvar.
Ressourceforsvar er medfødt adfærd hos alle individer men som kan blive til et stort og
farligt problem i vores hverdag. Ressourceforsvar kaldes også "vogtning" og er primært
omkring mad, godbidder, legetøj, steder, eller ejeren men kan være alt som din hund ser
som en ressource.

”Dette er en aften man helst ikke vil gå glip af!"
Pris 200 kr. pr. deltager.
Foredraget afholdes i vores klubhus på Darupvej 61 og forventes at vare ca. 3 timer incl.
pause.
Tilmelding via vores hjemmeside http://dch-roskilde.dk/tilmelding.html
Ved tilmelding vil du modtage en mail med betalingsoplysninger, og først ved registreret
betaling er pladsen din.
Tilmeldingen er bindende og vi kan ikke tilbyde refundering, såfremt man bliver forhindret i
at møde op.

Rch byder på kaffe, te og kage. Sodavand kan købes.

Foredraget er i første omgang kun udbudt til medlemmer af RcH. Så vent ikke for længe
med at sikre dig en plads.

Betina Sabinsky,

Betina er 45 år og har arbejdet professionelt som adfærdsbehandler og instruktør siden 2005. Hun
er examineret BAT-instruktør, samt uddannet klikker-træner hos Canis. Udover arbejdet som
adfærdsbehandler/instruktør skriver hun løbende artikler på hendes blog, i Dyrefondets blad
omkring adfærd, træning og aflivning af myter og mange andre steder.
Betina har i mange år arbejdet med hunde med særlige behov. Hendes speciale er stress, angst,
aggressivitet og ressourceforsvar. Betina har en bred vifte af kurser og ekskursioner bag sig som
alle har bidraget til den enorme erfaring hun har i dag.
”Mit fokus er at give dig værktøjer og redskaber til at træne positivt, forebygge konflikter, skabe
gode vaner, forstå din hund og få hjælp til hvordan du kan løse din hunds adfærd. All min
rådgivning og træning, håndtering og vejledning foregår med positive træningsmetoder gennem
veldokumenteret viden omkring læringspsykologi og dens indvirkning på din hund. Jeg håber, at
jeg kan være med til at inspirere dig i en positiv træning.”

