
inviterer til: 

Foredrag/ temakveld: ”Den viktiga leken!” v/ Tobias Gustavsson 

Romsdal Videregående Skole, Auditoriet. (Blokk A) 

12. april 2013 kl 18-21. 

 

Tobias Gustavsson kommer for å snakke om hvordan vi kan leke bedre med hundene våre og 

bruke dette som verktøy for å oppnå bedre samarbeid og dermed bedre treningsresultater.  

Han er en erfaren og engasjerende foredragsholder med solid praktisk erfaring innen 

utdanning av arbeidende hunder. 

Vi forventer en lærerik og inspirerende kveld! 

Arrangementet er åpent for alle. 

Inngangspenger: 150 kr for medlemmer i Romsdal Hundeklubb, 200 for ikke-medlemmer. 

Møt opp i god tid for å sikre deg plass! 

 

I foredraget tar han blant annet opp disse spørsmålene:  

Hvordan kan vi påvirke hundens forventninger og aktivitetsnivå ved hjelp av leker? Hvordan påvirkes relasjonen 

av leken? Er det farlig å la hunden vinne kamplek? Hvordan kan jeg se at hunden synes leken er artig? Hvorfor 

leker egentlig hunder?  Hvordan kan jeg utvikle leken med min hund? Hvordan kan jeg bruke lek for å bli flink 

til å lese og forstå hunder? 

Om Tobias Gustavsson:  

Jobber ved forskningsprosjektet Arbetande Hundar, SLU på Grimsö Forskningsstation samt ved SWDI - 

Scandinavian Working Dog Institute. I prosjektet forsker man på anvendelse, trening og utvikling av ulike typer 

av arbeidende hunder.  

Han har de siste årene først og fremst arbeidet med spørsmål som dreier seg om hunder og store rovdyr. Blant 

annet har han ansvar for planlegging, utdannelse og utvikling av statlige tjenestehundekvipasjer i den svenske 

rovdyrforvaltningen. Siden 2011 utdanner han også tjenestehundekvipasjer i Statens Naturoppsyn (Norge). Han 

konsulteres flittig av andre deler av hundetjenesten også, som f. eks i spor- og spesialsøkprosjekter i Sverige og i 

andre land.   

Sammen med kollegene Lars Fält, Jessica Åberg og Jens Karlsson ga han i 2011 ut boken "Spårhunden och 

lukterna".  

Tobias holder også et stort antall forelesninger om hunder og deres atferd for myndigheter, organisasjoner og 

høgskoler rundt i Norden. 

 

Kontakt liz@romsdalhundeklubb.no hvis du har spørsmål  

mailto:liz@romsdalhundeklubb.no

