
 

Lær å kjenne din 
hund.. 
Norsk American Akita Klubb 

Velkommen 
til en spennende seminardag! 

Om adferd, mentalitet og bruk av MH-beskrivelse!! 

18.april 2015, Lier

 
 
 

Program  

kl. 09.00 Innsjekk  

kl. 09.15 – 12.00 Foredrag, Gry Løberg  

- Hva slags hunder vil vi ha som familie-

medlemmer, hvordan får vi dette? 

- Hvordan måler vi adferd, temperament? 

- Sosialisering, Atferdsvariasjon 

- Hvordan avler vi gode hunder som fungerer 

godt i dagens samfunn, arvbarhet på atferd 

  

 

Pause settes ca hver 45 min. 

 

 
LUNSJ kl.12- 12.30 

 

 

kl.12.30- 17.00 Foredrag, Maj-Brit Iden 

- Mentalbeskrivelse (MH) - gjennomgang av 

testen. 

- MH som avlsverktøy 

- Frykt  

- Hvilke egenskaper ser vi i testløypen og 

hvilken relevans har disse i hverdagen og i 

trening.  Tilpassing av trening til hundens 

mentale forutsetninger.  

 

Pause settes ca hver 45 min. 

 

 

kl. 17.00 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

Foredragsholdere 
Presentasjon av våre to dyktige foredragsholdere 
 

Gry Løberg » Gry Løberg er etolog med en master i Companion Animal Behaviour 
Counselling fra Universitetet i Southampton. Hun startet firmaet Manimal i 1999 og har 
siden starten hatt omkring 1 500 hunder på atferds-konsultasjon. Ved siden av 
konsultasjoner har hun forelest for organisasjoner, høgskoler og universitet i inn og 
utland. Gry er oppvokst med hund og har selv hatt flere hunder. Hun har drevet med  
ulike former for hundesport, men fokusert mest på gjeterhund sport.  
Hun jobber som Jordbrukssjef ved Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og 
Hurum. 

   
Mai-Brit Iden » Maj-Brit Iden er seniorkonsulent ved UIB (Universitetet i 
Bergen) og har blant annet sittet i Kompetansegruppen for mentaltester i NKK. Hun 
har jobbet mange år hos Fjellanger Hundeskole i Bergen som daglig leder, med bl.a. 
problematferd hos hunder samt skrevet flere artikler om temaet. Hun er utdannet 
beskriver/ dommer for mentaltester som Karaktertest, Funksjonsanalyse og 
Mentalbeskrivelse Hund.  
Ellers har hun holdt på med redningshund, spor, rundering, lydighet, gjeting, agility 
og klikker-trening med egne hunder.  Holdt flere kurs og seminarer for 
organisasjoner, hundeklubber, NKK, sporkurs etc. Hun har representert Norsk 
Atferdsgruppe For Selskapsdyr (NAS) lokalt i Bergen. 
 

Om tema  
Stikkord: Adferd, mentalitet, sosialisering og arvelighet, mentalbeskrivelser. Miljøets 
påvirkning på hunden. Hundeeierens rolle i hundens adferd. Problem adferd og dårlig 
mentalitet. 
 
Gi den enkelte eier en forståelse i hvordan mentalbeskrivelse (MH) kan brukes som 
avlsverktøy og som redskap for å forstå din egen hund. Lære mer om MH for å kunne si 
noe om hvordan hundens mentale egenskaper kan utfylle det vi vet om hundens 
eksteriøre egenskaper og helse. Gi oppdrettere en forståelse av hvordan MH-beskrivelse 
kan brukes som verktøy i avl.  
 
For den enkelte eier er det en god anledning til å bli bedre kjent med reaksjons-
mønsteret hos sin egen hund. Det gir et godt grunnlag for å velge innlæringsmetoder  
og sparer både folk og dyr for mye prøving, feiling og sikkert en del frustrasjon.  
Det kan også gi nyttige ideer om hva dere kan gjøre sammen, og hva dere med fordel 
kan la være.. 
  

 
 

» Pris: kr. 530,- inkludert kaffe og frukt i pausene samt  enkel varm lunsj. Kursbevis utstedes. 
 

» Påmeldingsfrist: 25.mars 2015. Meld deg på i god tid, da det er begrensete plasser!!!!! 

» Påmelding: Via linken ved å trykke PÅMELDING  

« Finne frem:  Foss Gård, Stokkeveien 4. Lier. KART 
 

Med forbehold om endringer.  

Fagdag/ Seminar 18. april 2015 

https://americanakita.hoopla.no/sales/
https://www.google.no/maps/place/Stokkeveien+4,+3400+Lier/@59.7912597,10.2607317,16z/data=!4m2!3m1!1s0x46413d6a66ee6c9d:0xf7974ba9230cc946

