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Maria Venhammar
Skåne
Aktiv i Svalövs Brukshundklubb
avtalsinstruktör och lärare
Kurser
Håller vilka kurser som helst
Favoritkurser är clicker, ”trix & trams” och
instruktörsutbildningar.
Kontaktuppgifter
Mellantorp 3790
260 23 Kågeröd
0418-80727, mudimaria@telia.com
Utbildning:
Instruktör 1975
Lärare i Hundtjänst 1980
Ett flertal specialkurser och träningsläger
Lärare bruks-/tävlingslydnad 2010
Lärare rallylydnad 2012
Träningsfigurant/skydd
Chicken Camp
Mentaltestledare

Tävlat:
Rapport, sök, spår, skydd, bevakning, räddning, lydnad, viltspår, agility, rallylydnad,
barmarksdrag mm

Presentation:
Jag har haft hund hela livet. Så långt tillbaka jag kan minnas har jag tränat mina och andras
hundar. Jag är en inbiten testare - allt nytt som verkar tillräckligt intressant eller konstigt vill
jag kolla upp. Det har inneburit att jag tidigt stiftat bekantskap med det mesta inom hundSverige och njutit nästan hela tiden.
Min bestämda uppfattning är att vi ska lära våra hundar att göra det vi vill genom positiva
förtecken. När det gäller att förhindra att någon (människa eller djur) kommer till skada ska
man säga ifrån med den kraft (psykiskt eller fysiskt) som behövs, men inte mer.
Mina hundar är mina käraste vänner och vi har roligt tillsammans. Hundarna lär mig lika
mycket som jag lär dem. Jag ska erkänna att det där med ledarskap och dominans är något
jag aldrig riktigt har begripit mig på. Jag lever i tron att det är jag som bestämmer, men jag är

övertygad om att hundarna är lika säkra på att de kan manipulera mig hur enkelt som helst.
Fungerar faktiskt riktigt bra.
Hundar av många olika raser har passerat revy genom åren och var och en av dem har lärt
mig mycket. Den hundras som jag slutligen fastnade för är en liten ungersk vallhund, en
mudi.
För många år sedan, när jag var ung och kaxig, skrev jag boken ”Träna med glädje”
tillsammans med träningskompisen Berit Berggren.
När jag inte tränar egna och andras hundar så arbetar jag som sjuksköterska på en
Vårdcentral, vilket är lika kul som att träna hund.

Motto
Gör det du tycker om - tyck om det du gör.

