
   

 
Inbjudan  - läsa hund med Pia Qvillberg 
 

Kursdag: söndag 10 november                Plats: Stenungsunds BK 
Tid: 9:00 – 16:00  
Lunch: ca 12:30 – 13:00, en fikapaus innan lunch och en efter lunch.  
Lunch och fika ingår i kursen. 
Pris:  

 300 kr om man är medlem i Stenungsunds BK 

 500 kr för övriga. 
 

I kursen ingår ... 
 

 Teori där vi kommer gå igenom vad vi skall titta efter när vi försöker läsa av en 
hund eller ett möte. Dvs hundens kroppsspråk, mimik mm och vad det olika 
signalerna betyder.  
 

 Vi kommer titta på några hundmöten och förhoppningsvis filma så vi kan 
analysera mötet i efterhand och jämföra med det vi såg från början.  
 
Hundmötena kan vara helt "normala" eller hundar som har bekymmer med andra 
hundar. Obs de kommer inte hälsa på varandra utan bara passera. 
 

 Vi kommer ha samtal, grupparbeten och genomgång om hur vi kan hjälpa hundar 
med bekymmer och deras ägare. Pia kommer ha med några påhittade "fall". 
Råden kommer att vara generella då vi inte kommer ha en autentisk hund eller 
förare.. 

 

 

Anmälan skickas till klas@stenungsundsbk.se . 

 

Mvh 

Klas 

0704-472994  

mailto:klas@stenungsundsbk.se


   
 
 
  

 
 
 
Lite om hur Pia Qvillberg tänker runt hundträning 
 
För mig är det lika viktigt att du lär dig att förstå din hund 
som det är att hunden lär sig. 
 
Min träningsmetod går ut på att få hunden att göra rätt så 
att man kan berömma den.  
 
Jag arbetar med grunden till problemet, dvs. gör hunden 
utfall mot andra hundar för att den är rädd försöker jag 
förändra den känslan istället för att bara fokusera på själva 
utfallen. 

 

 

 
Positiv förstärkning 
I hundträning arbetar jag med mjuka metoder. För mig 
känns det mer naturligt att forma beteendet med positiv 
förstärkning istället för att korrigera fel beteende.  
 
Det är viktigt att min hund respekterar mig men också att 
den känner sig säker och trygg med mig. 
 

https:\\piashundkommunikation.se 

 
Utbildad av Hundens Hus, färdig 
instruktör 2003 och färdig 
problemhundskonsult 2005. Och sedan 
dess har jag jobbat med problemhundar 
och vanlig kurser. Jag startade min 
egen firma 2007 och jobbar numera 64 
% anställd som leg.djursjukskötare på 
Blå Stjärnans Djursjukhus och kör 
firman resten. 

 

https://piashundkommunikation.se/

