BIOGRAFI—Laila Ager

Jeg påbegyndte min uddannelse som veterinærsygeplejerske på Holstebro Dyrehospital i 1992, og blev
færdig i 1995.

www.hhd.dk

I 2010 gik jeg i gang med en videregående uddannelse, indenfor klinisk etologi (adfærd).
Det at arbejde med dyr er ikke fremmed for mig. Jeg
har siden 1989, været hvalpe og lydighedsinstruktør i
DRK (Dansk Retriever Klub), region Midtjylland.
Derudover er jeg formand for Golden Retriever klubben i Danmark, og har selv opdræt af samme race.
Adfærd har for mig altid været et utroligt spændende
område. Jeg er tilhænger af positive træningsmetoder
og har taget flere kurser indenfor adfærd.
Mit mål med adfærdskonsultationer er at udruste ejere med de nødvendige redskaber, der skal til for at
takle hverdagen.
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Adfærdsproblemer?
- Adfærdsrådgivning v/Laila Ager

Er du:
Hvis din kat…




Frustreret over din hund

Nægter at bruge

eller kats opførsel?

kattebakken

Interesseret i at lære
positive træringsmetoder?



Interesseret i at lære hvor-

Hvæser, kradser og
bider
Holder dig vågen hele
natten

dan man fremmer ønsket

Ødelægger dine

adfærd og forbedrer

møbler

kommunikationen mellem

Miaver konstant

dig og dit dyr?
Opfølgende


Interesseret i at få en
forståelse for, og indsigt i,
hvilke behov dit dyr behøver
opfyldt, for at blive
velfungerende?

adfærdskonsultationer
Tilpasning af allerede
tilrettelagt træningsprogram
Opfølgende telefonkonsultationer

Vi kan hjælpe!

Opfølgning på adfærds
konsultation
Foredrag efter aftale

VI KAN TILBYDE:

Uanset hvad problemet
er, kræver det et nøje
kendskab til hundens
eller kattens psyke,

”Før køb” konsultationer
Hjælp til udvælgelse af hunde
race, hvad passer til netop din
familie.

familieforhold og livsforløb for, at kunne rådgive
om de nødvendige ændringer eller behandlin-

Hvalpe/Killinge konsultationer
Sætter fokus på hvordan
hvalpen/killingen gives den
optimale start.

ger.
Adfærdsproblemer hos
hund eller kat, bør behandles lige så seriøst
som andre sygdomme,

Adfærdskonsultationer hvis din
hund….
Er bange for fremmede folk og
hunde
Gør hele tiden
Knurrer, snapper og bider
Er ked af det, når du forlader
den
Er ud af kontrol på gåture
Ikke er renlig
Er bange for høje lyde

Hensigten med rådgivningen er, at give en forståelse af dyrets måde at

og kan i nogle tilfælde

reagere på, og sætte

være mere alvorlige og

ejeren i stand til at æn-

sværere at behandle

dre adfærden.

end sygdom.
Ved adfærdsproblemer er det vigtigt at

Problemerne kan

søge hjælp meget

undertiden tage lang

tidligt i forløbet, så

tid at løse, og udfal-

problemerne kan
rettes op, mens de
endnu er overskueli-

det af behandlingen
afhænger I meget høj

ge. Dermed er

grad af den indsats

chancerne for suc-

man selv lægger I

ces også større.

behandlingen.

Er man motiveret,
vil man ofte ret
hurtigt, kunne se
et resultat.
Hvis du behøver hjælp,
hvad så?








Få en snak/konsultation hos
dyrlægen, for at udelukke evt.
sygdomsmæssige årsager.
Ring eller send en e-mail, så
du kan aftale en adfærdskonsultation. Du vil inden konsultationen få et omfattende
spørgeskema, som skal returneres inden selve konsultationen.
Ved rådgivningskonsultationen
kan der evt. komme yderligere
spørgsmål, og der fremlægges
en træningsplan for dig og dit
dyr.
Du skal forvente at rådgivningskonsultationen tager ca.
1 time, inkl. Udarbejdelse af
træningsplanen.

Det er ikke
rigtigt, at man
ikke kan lære
en gammel
hund nye
tricks!

Intet problem er
for lille eller
stort

De fleste adfærdsproblemer kan løses
eller formindskes
indenfor nogle få
måneder.

