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Velkommen  

Til Det Gode Hundeliv (DGH) Nyhedsbrev 2016 -2 
 
Hér gives et kort tilbageblik på hvad vi har lavet i den forgangne tid, hvad der kommer af hold og 
aktiviteter i den nære fremtid, og hvor du har kunnet ”finde” Det Gode Hundeliv. 

 
Fællesture 
DGH har afviklet en del Fyraftens- og Fællesture i den forgangne periode. Alle ture med seje 
hundeejere, glade hunde, hygge, sjove hændelser, fede naturoplevelser og masser af god motion 
– både for 4ben og 2ben. 
Vores ture er specielle hver og éen. Trods vejr og vind, nyder vi det gang for gang – hunden skal jo 

ud alligevel… 
Vi fortsætter vores ture i 2017. Det er blevet et tilløbsstykke hos Det Gode Hundeliv, og vi nyder 

alle fællesskabet om vores hunde. Det er en optimal mulighed for vedligeholdelse af de sociale 
kompetencer hos hundene, kombineret med hyggeligt selskab – og selvfølgelig kaffe og kage! Det 
koster en 50’er per hale før afgang fra mødested. Se www og/eller Facebook for mødestedets 

adresse. 
 

Den 17. december i år, afholdes den traditionsrige JULETUR, hvor vi går på Furesø Golfklubs 
skønne areal.  Efter en times tid (med løse hunde hvis det kan lade sig gøre – sidste år var vi 29 
løse hunde uden problemer), mødes vi på terrassen v. Rest. Hestkøbgaard, hvor der serveres gløgg 

og ævleskiver, vi synger julesang, alt imens vi varmer os ved 2 bålfade, og pakker små gaver ud, 
der gives til hundene.  Gå ikke glip af denne super hyggelige tradition - tilmeld dig allerede nu via 

Facebook eller mail. 
Er din hund ikke social eller super glad ved andre af samme køn, er det muligt at deltage i hyggen 

v. bålfadene og gløggen separat. Hér er alle hunde i liner, og alle betaler separat 50,- pr ”kuvert”… 
  
Hvis din hund ikke er vant til at være sammen med andre hunde, eller er udfordret i sin adfærd, 

skal du tage kontakt til mig forinden, så vi laver en forventningsafstemning – det er vigtigt alle 
deltagere får en god oplevelse   

    
Events 
Der har været flere events i det forgangne kvartal. Vi har 
haft Miljøtræningsture, Hvalpelegestuer, fotosession 
www.dyrefotografi.dk (sker på ny 0611 – tidsbestilling 
nødvendig), foredrag om pelspleje, Hundens Vandland 
en varm sommerdag, Dyrlægeforedrag og meget 

meget mere. Husk, at DGH elsker jeres input, og forslag 
er ALTID velkomne til at foreslå nye initiativer… 

 

 
 

mailto:christina@detgodehundeliv.dk
http://www.dyrefotografi.dk/
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Nyheder 
DGH introducerer ”Lygteture”. Denne slags ture er for ALLE. Lygteture fordrer lys og refleks på 
hunden, der er i snor på turen. Vi skridter banen af på Furesø Golfklubs arealer i lygtetid på 
hverdagen. Tilmelding nødvendig (!) – se Facebook / send mail /send SMS. 
 
En revolutionerende nyhed - Adressen på vores nye træningsbane - Hestkøb Vænge 22E, 3460 
Birkerød. (Prøveperiode november 2016). Fra januar 2017 vil flere og flere hold overgå til den nye 
træningsplads.  
Den nye bane giver større udfoldelsesmuligheder, såsom spor, søgning og træning i spændende 
terræn generelt (i øvrigt blot et snus fra vores nuværende plads). Derudover er der mulighed for 
afholdelse af teoriaftener og andet i hytten. Vi kan træne mere uforstyrret, og der er skur til 

opbevaring af materialer…. Helt fantastisk stolt og glad er jeg over at kunne skrive dette. 
Forhandlingerne er løbet over et lille års tid……. 
 
En top nyhed er OGSÅ – Etableret samarbejde med Bistrup Dyreklinik v. Dyrlæge Pia Vaaben… 
Yeaaa.. Dette betyder bl.a. at fremtidige hvalpehold får træning i at besøge dyrlægen, indsnuse 
duften af klinik, modtage hundeguf af sygeplejersken, opleve et hyggeligt møde på ”bordet”, 
prøve at sidde på en hundevægt og andre spændende hvalpe-features. På fremtidige Hvalpehold 
er der ligeledes en fast Miljøtræningstur og en Hvalpelegestue. 
 
DGH har indgået en samarbejdsaftale med dyrefotografen Mikkel Bigandt, som flere gange årligt 

kommer for at fotografere alle jeres vidunderlige hunde. (også her – følg med på Facebook) 
 
Ligeledes er der lavet aftale - fortsat – om at alle nye kursister kan fradrage 10% på regningen hos 

Restaurant Hestkøbgaard, på første regning. Bemærk dog lige, at denne lækre restaurant ikke er 
åben for a la carte i tiden 011116 til 010417 – så I kan liiiige nå det…. 

 
Efterårets og vinterens træningshold hos Det Gode Hundeliv er startet. Alle nye hvalpeejere får 
muligheden for at vælge deltagelse på ”små racehold”, ”store racehold” eller ”MIX racehold”. 
Den sidste ny træning er ”Start Up”, som blev skudt i gang indeværende måned. Derudover starter 
”Taljehold” (nyhed) i januar 2017. Et slankehold for hunde, som skal bibeholde taljemålet ELLER 
som har behov for erhvervelse af det gode taljemål… Alle er velkomne på dette hold. Vi skal gå 
TaljeTure, træne lidt, tale om sunde godbidder og gode spisevaner for hunde, vi skal lave lidt 
aktivering og i det hele taget have det pivskægt. Alle ture foregår i line, og fordrer lygte og refleks 
på hunden. TaljeHoldet er en helt ny type hold, lavet i samarbejde med Bistrup dyreklinik. 
Et SeniorHold (nyhed) vil ligeledes blive introduceret i 2017. Holdet bliver for de ældre hunde, der 

måske ikke er så aktive endda, men som nyder samarbejde og succeser på en seniorhunds vilkår. 
SeniorHoldet afvikles første gang i det lune forår 2017. 
 
Holdene bookes hurtigt, så HVIS du vil være sikker på at få plads på ønskeholdet, så send mig en 
mail, og jeg skriver til dig, personligt, før dit hold annonceres. Derved får du med garanti en plads 
på dit ønskehold. 
De kendte ”Bomuldshold” er blevet særdeles populære, og jeg glædes over, hvor dygtige de SMÅ 

hunde kan være på en træningsplads. Mine små Dobermen…… Det nye tiltag hér er 
FredagsBomuld og UngdomsBomuld. Det er en succes der er værd at skrive om. 

 
Den IT stærke kursist har erfaret, at Det Gode Hundeliv nu også er at træffe på Instagram ”Det 
Gode Hundeliv”….. 

http://www.dyrefotografi.dk/galleri/hunde
http://www.fggolf.dk/restaurant
http://www.bistrupdyreklinik.dk/
mailto:christina@detgodehundeliv.dk
http://detgodehundeliv.dk/hundetraening-i-birkeroed/bomuldshunde-og-andre-smaa-dejlige-selskabsdyr/
http://detgodehundeliv.dk/hundetraening-i-birkeroed/bomuldshunde-og-andre-smaa-dejlige-selskabsdyr/
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Den nysgerrige kursist kan snart finde en fin 3-sidet farvefolder, om DGH´s vision, mission og 
træningstilbud. Folderen fås på Bistrup Dyreklinik, hos Maxi Zoo samt i Bonnie Dyrecenter, Farum 

Midtpunkt. 
 

Hvad skete der ellers i den forgange tid 
Undertegnede/Det Gode Hundeliv blev skærmtrold i 2016 – endda mange gange på TV2. DGH er 
citeret via Reuters Nyhedsbureau, være i avisen m. artikler, været i radioen, indbudt til at 
undervise på K.U., skrevet på flere dyrlægers hjemmesider. Gæsteoptrådt hos Maxi Zoo gentagne 
gange - som ambassadør, inviteret til at undervise i Jagthundeklubben. Jeg var i Schweiz på 
efteruddannelse og meget meget mere … 
Det har været et vildt år, med utallige fantastiske udfoldelsesmuligheder, som jeg er ydmyg 

overfor, og som jeg til enhver tid gerne vil lave mere af… 
 

TRÆNINGEN hos Det Gode Hundeliv 
Hos DGH er træning ikke bare træning. Vi træner, hygger, griner og udveksler erfaringer omkring 
hundene til inspiration for alle. Vi har et fællesskab, som er helt unikt. 
Mit mål er, at jeg ubetinget når den individuelle ejer og hund, og at begge føler sig i fokus. Vi 
udvider hele tiden med nye træningselementer, så selvom du er rutineret på træningsbanen, vil 
der være mulighed for udvikling for dig og din hund løbende… 
 

Afslutningsvis 
MIN PASSION ER ARBEJDET MED HUNDE  og jeg er meget taknemmelig for den opbakning i alle 
giver DGH, samt hvor engagerede hundeejere I alle er.  
 
Husk, I altid kan skrive eller ringe til mig om stort og småt   
T A K til jer alle for en rørende og dejlig travl sommer/efterår, med masser af træning og sjove 

oplevelser. I er alle med til at danne Det Gode Hundeliv, og dermed også gøre mit arbejde til mere 
end ”bare” et arbejde – nemlig til det ALLER bedste job i verden!!!  
 
DGH er til for dig og din hund - og pga. dig og din hund. 

 
Bedste hilsner og på gensyn  Christina 
 

 

Det Gode Hundeliv       

TILLID – TRIVSEL - TRÆNING 
 


