NYHETSBREV nr 1
Januar 2016

Vi tar i mot meningsutvekslinger, forslag til saker og synspunkter
fra våre kjære medlemmer med takk!
Send gjerne mail til styret på: post@nafs.no
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Tema for årets fagdager:
Problematferd fra ulike synsvinkler, og hvordan aktivisering kan påvirke
atferd
Hovedforeleser Anders Hallgren
Forelesere Anne Marit Hagen og Karin B. Lyng
12.-13. mars,
Clarion hotel i Trondheim
Priser :
Påmeldingsfrist 11. februar: 2500 kr for hele helgen, 1500,- for påmelding for bare
en av dagene.

Felles middag avholdes lørdag kl 19.00 ved Clarion Hotell. Ønsker du å delta så gir
du beskjed om dette i påmeldingen til fagdagene. Prisen for 3-rettes middag er 455
kr. Har du allergi eller lignende så gi beskjed om dette i påmeldingen.
Påmelding til fagdagene på mailadressen: gry@atferdssenter.no
Skriv navn og adresse. Husk også å gi beskjed om du ønsker å delta på
fellesmiddagen.
Dersom du som deltager trenger overnatting, besørges dette av hver enkelt deltager
selv. Bestilling av rom dersom man ønsker å overnatte på arrangementhotellet, kan
du for eksempel gjøre på hotellets hjemmeside som man finner
her; https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-trondheim/
Arrangementhotellet ligger i gangavstand fra både sentrum og Trondheim
Sentralstasjon, og det finnes ulike overnattingsløsninger like i nærheten.
Fagdagene blir holdt på Clarion Hotel &Congress Trondheim
Brattørkaia 11,
7010 Trondheim
Tlf 73925500
www.clariontrondheim.no
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Lørdag 12.mars
09.00-09.30 Registrering
09.30- 11.00 Historikk rundt problematferd – Anders Hallgren
11.15 -13.15 Den moderne hundepsykologen –Anders Hallgren
13.15- 14.00 Lunsj
14.00–15.30 Hvordan klassifisere atferder – Anders Hallgren
15.45- 16.30 Mental aktivisering av hund under rehabilitering –Karin Beate Lyng
16.45- 17.30 Nosework som aktivisering – Anne Marit Hagen
19.00 Felles middag
Søndag 13. Mars
09.00- 10.45 Problematferd og deres årsaker –Anders Hallgren
11.00 -12.00 Smerte og sykdomsrelatert problematferd –Anders Hallgren
12.00 – 13.15 Analyse av bakgrunnsfaktorer –Anders Hallgren
13.15 -14.00 Lunsj
14.00 – 16.00 Treningsmetoder –Anders Hallgren
16.30 – 17.30 Årsmøte i NAS

Har du saker du ønsker å få behandlet på årsmøtet, kan det meldes
inn til post@nafs.no innen 7. Februar
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Tone Hope Andreassen har skrevet dette referatet fra et foredrag med Anders
Hallgren
Rapport fra seminar med Anders Hallgren, lørdag 12.mai ” Seminar om Stress”,
middag og ulvebesøk på Polar Zoo, og søndag 13.mai seminar om ”Lederskap”
Først litt om han:
Anders Hallgren er utdannet humanpsykolog, men har arbeidet de siste 40 år med
hunder. Han er viden kjent ute i verden, og regnes som den første noensinne som
fikk tittelen hundepsykolog. Han har skrevet mer enn et tredvetalls bøker, og han er
mest kjent for sin måte å trene problemhunder på. Han har stått på barrikadene for å
bevise at det er mulig å trene hunder på ”snille måter” og ikke minst spre dette
budskapet til hvermansen som har hund. Hallgren er den som fant på, og utviklet at
det er mulig å benytte hunder til å søke etter kantareller, og han har hatt ansvar for et
ukjent antall pilotprosjekter på service- og signalhunder som blant annet hjelper
funksjonshemmede i hverdagen. Videre var han først med muggsopphunder, og
hunder som varsler brann. I tillegg har han hatt mange selvstendige studier på ulike
problematferder hos hund både i Sverige og USA. I dag reiser han rundt i hele
verden og foreleser om hund. På sin karakteristiske måte gjennom varme og
utstråling, med kjærlighet til hund og dets menneske, blir dette nærmest som et
standup-show.
Kom hit! HIT!
HIT= Hund i terrenget
Latteren ljomet i Setertun Kino på Setermoen da Anders Hallgren viste hvordan det
ofte er når to hunder møtes løse i terrenget. Alle som èn som satt i salen kjente seg
garantert igjen, og da Hallgren spilte fanfare på trompet samtidig som han løp frem
og forestilte en hundeeier som var i fullstendig panikk, da var det folk i salen som
måtte gispe etter luft. Foranledning var at en tenkt hundeier slapp sin hund løs på et
antatt egnet sted, men så var det en hundeeier et stykke unna som hadde tenkt
nøyaktig det samme som hundeier nummer en. Det er da signalet fra hundeeier
kommer: ”Kom hit! HIT!” I stedet for å komme tilbake oppfatter hunden at det virkelig
er fare på ferde slik som far/mor roper og skriker. Og når troppen (far eller mor)
kommer løpende inn i situasjonen er det først da ting pleier å gå galt. ”Jeg må frem
dit å sjekke ut dette”, tenker hunden, dette må være veldig alvorlig.
Det er damene Emma Nordberg og Tone Kristiansen i det lokale firmaet Dogdiggers
som inviterte Anders Hallgren til Setermoen forrige helg. Tanken som ligger bak er at
det er viktig å formidle kunnskap om at hunder skal behandles på en god måte, i
motsetning til mye av det som vi ser på tv i dag. Dessverre har amerikansk tv skapt
en idè om at hunder må holdes nede, at de vil klatre på rangstigen hvis du ikke
opptrer som en streng leder og straffer hunden din, at det er din energi som
bestemmer hva hunden tenker, og en masse annet som ikke har rot i virkeligheten på
noe slags vis. Norge og Sverige er foregangsland når det gjelder forskning på disse
områdene, og uten unntak viser disse rapportene at hundeiere vil få flere problemer
med sine hunder hvis de straffes, enn om de behandles med respekt og trenes med
positive metoder. Det er noe av det Hallgren ønsker å formidle.
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Anders Hallgren

Anders Hallgren anses for å være verdens første hundepsykolog. Han er viet sitt lit til
problematferd og konseptet hans var banebrytende. De innovative, mye og positive
treningsmetodene som han en gang introduserte anvendes nå over hele verden.
Behovet for mental aktivisering av hund bel en viktig milepel allerede fra tidlig 1970tallet. Hallgren har skrevet over 29 bøker om problematferd, trening og atferd.
Bøkene er oversatt og utgitt i mange land. Hallgren er en ettertraktet foredragsholder.
Anders Hallgren kommer til å ta for seg spennende tema som problematferd historisk
sett, årsakene bak ulike typer problematferd og treningsmetoders påvirkning på
problematferd.

Les mer om Anders Hallgrens arbeid på hans blog http://andershallgren.blogg.se
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Anne Marit Hagen

Anne Marit Hagen er medeier, atferdsrådgiver og instruktør i Hundesamvirket. Hun
har også sittet i styret for NAS fra 2008-2011.
Anne Marit Hagen er svært fascinert og imponert over hundenes fantastiske
luktesans, og har blant annet trent opp hund og deltatt i forskningsprosjekt på kreft
sammen med Trondheim Hundeskole og St. Olavs Hospital. De siste årene har hun
vært en av ildsjelene innenfor den nye hundesporten Nosework, og er en av de i
landet med mest kunnskap om sporten.
På fagdagene vil hun forelese om Nosework . Hun vil komme med konkretet råd og
tips om hvordan man kan trene Nosework for å aktivisere hunden på en god måte.
Og dermed bygge videre på Hallgren innlegg om viktigheten bak mental aktivisering
for å unngå problematferd.
For å lese mer om Anne Marit Hagen se http://hundesamvirket.no/omoss/instruktorene-2/instruktorene/
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Karin Beate Lyng

Karin Beate Lyng har drevet Canis Hundeskole avd. Stavanger siden 2011.
Hun tok sin første instruktørutdannelsen med fordypning innen problematferd i 05-07(
Siddis Hundeskole), og har jobbet som instruktør med positive metoder siden dette.
Hun har også Atferdskonsulent-utdannelse ved Universitetet på Ås og 2-årig
instruktørutdannelsen fraCanis Hundeskole. Hun sitter fortiden i styret i NAS.
Karin Beate Lyng kommer til å forelese om hennes egne erfaringer rundt å mentalt
aktivisere en hund under rehabilitering. Da hennes fokus har vært på hundens velferd
igjennom den tøffe rehbiliteringen.
For å lese mer om Karin Beate Lyng sehttp://www.canisstavanger.no/#!karin/c1a4z

NMBU sin kursserie for atferdskonsultenter

Har du ikke fullført kursserien ennå? Desse kursene går I 2016
Kurs I Nevropsykologi og Psykofarmakologi, 2.samling. Påmeldingsfrist 14-032016
Kurs I Atferdskonsultasjon – observasjon, kartlegging og veiledning.
Påmeldingsfrist 12-04-2016
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Styret i NAS setter stor pris på engasjement hos sine medlemmer!
Innspill og artikler m.m. mottas med takk : - )

J Håper å se mange av dere på Fagdag i Trondheim J

på vegne av styret i NAS
Beathe Pilskog
Styremedlem

Annen generell info:
De reviderte sertifiseringsreglene finner du på NAS sin hjemmeside:
http://nafs.no/bliatferdskonsulent/
sertifiseringsordning-for-atferdskonsulenter
Sertifiseringskomitéen består av:
Gry Eskeland (leder)
Espen Gudim
Gry Løberg
Kleo Delaveris

Valgkomiteen består av:
Maria Veggeland
Anne Marit Hagen
Aina Norum
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