
Min erfaring med hunde gennem tiden. 

Susanne Jørgensen: 
Jeg er uddannet grafiker i 1994. 

 

Min joberfaring med at være kreativ og alligevel overholde krav og regler, overfører jeg gerne i 

min store interesse at arbejde med træning, af både egne hunde og i undervisning af andre 

hundefører.   

   

Jeg har haft flere hunde siden 1983, men har altid haft en forkærlighed for store hunderacer 

og ved hvor meget arbejde, det kan kræve at træne disse hunde til konkurrence, men ved 

også at alt kan lade sig gøre med tålmodighed og forståelse. 

Mine 2 første hunde var en langhåret schæfer og en Berner Sennenhund, og derefter fik jeg 

Aika som var min første Landseer.  

Desværre fik Aika konstateret spondylose i ryggen som 4 årlige, og måtte derfor stoppe alt 

brugshundetræning og lydighed på konkurrence niveau, og trænede derefter lydighed og tricks 

på hyggeplan. 

Jeg har gennem flere år været aktiv både som hundefører og instruktør på adskillige 

hvalpehold, brugsgrundkuser, lydighedsgrundkursus og konkurrence lydighed. 

Men jeg undervisninger ikke længere hold, og koncentrerer mig om at træne min egen hund. 

Jeg er konkurrence menneske og går derfor meget op i de små detaljer. 

Nu har jeg Freja som også er en Landseer, og hun er min nye stjerne som jeg træner DKK 

lydighed med, og lidt vandtræning ved siden af. 

I dag er det en hel anden form for træning jeg udøver med Freja, og ja, selvfølgelig går vi på 

hold, men det meste træning foregår via koncentreret træning af én øvelse hos professionelle 

hunde instruktører, hvor man træner bittesmå delmål, og belønner de små detaljer, og ellers 

er det selvtræning. 

CV - Brugshundetræning: 
Jeg startede i 1983 i Dansk Brugshundeklub (BHK) med at træne med min første hund, og 

derfra fik jeg interessen for hundesporten. 

Jeg har været meget aktiv i klubben, både som instruktør på hvalpehold, brugsgrundkuser og 

lydighedsgrundkursus. 

Har været bestyrelsesmedlem og med i kursusudvalget.  

 

Jeg har trænet eftersøgning (BHK E2), lydighed og har været med på opvisningsholdet i Dansk 

Brugshundeklub, Rødovre. 

Bamse var min første hund efter jeg flyttede hjemmefra. 

Han var en skøn hund som gav mig rigtig mange dejlige oplevelser sammen med ham. 

Jeg trænede Brugshundetræning og lydighed med ham, og vi opnåede mange gode resultater 

sammen. 

Desværre fik Bamse kræft i en alt for tidlig aldre (6 år), og han blev kun 7 ½ år. 

Kåringer i BHK med Aika: 



Hvalpeprøve, LGK, BGK1, BGK2, LHK1, LHK2, BHK1E. 
- udover kåringer har vi selvfølgelig deltaget i diverse Mesterskaber og Natøvelser med rigtige gode 
resultater. 
  
Blev Årets Fører & Hund i BHK 2004 med Aika .  

Man opnår titlen som Årets Fører & Hund i Brugshundeklubben, hvis man har deltaget i flest prøver og 
konkurrencer i årets løb, og selvfølgelig med bedste resultater.  
 
 

CV – Lydighedstræning: 

 
Udd. fra 1998 – 2000 på Etologisk institut (HEI) - R oger Abrantes . 

Hvor jeg bla. fik stor viden om indlæring psykologi, hundesprog og kropssignaler. 
  

2001: startede jeg Grund Lydighed Kursus (GLK) op i Brugshundeklubben. 
Hvor jeg lavede et nyt program med 10 grundøvelser, som var udgangspunkt i de principper jeg havde 
lært på Etologisk institut. Det kursus eksisterer stadigvæk den dag i dag. 
 

Lydighedstræning - DKK: 
2003 : Begyndte jeg at træne hos Helle Poulsen da jeg ville udforske klikkertræning, og lære at træne 

med denne metode med Aika. 
Aika er en cros over hund, da hun først var trænet på ”dygtig, godbid”, 
og derefter klikker. 
 

2004 : Jeg startede med at træne DKK’s LP program i 2004 med Aika. 

  
Resultater i DKK med Aika: 
LP 1, LP 2. 

En 1 præmie i LP 3. 

Årets LP Hund i klasse 2 - Herning 2004, blev vi nr. 5. 
Årets LP Hund i klasse 2 - Herning 2005, blev vi nr. 4. 
DM i klasse 2 i DKK's lydighedsprogram i 2005, blev vi nr. 15. 
   

Jeg har trænet lydighed på konkurencehold 2 hos Christina Ingerslev 2004-2005, og hun er 

en super dygtig træner, som jeg har lært utroligt meget af, og har suget alt den viden til mig 
jeg kunne.   

Men desværre måtte jeg vige pladsen til én anden, da Aika ikke var på konkurrence niveau 

mere pga. hendes spondylose i ryggen. 

Vi mangler desværre to 1. præmier i klasse 3 for at Aika bliver DKLPCH. 
  

2007: startet som instruktør hos Hund & Træning ,http://www.hundogtraening.dk/  hvor jeg 

underviste konkurencehold 1, som er for hundefører som går op til prøver i 
DKK's Lydighedsprogram i klasse 1 & 2, og jeg overviste også i hverdagslydighed/trickshold.   
 

2009: Bestod Hund & Trænings Klikkerinstruktøruddannelse. 

Resultater i Vandtræning med Freja:  
2014: SOR med Freja 

2014-2015: VPS med Freja (Ikke bestået) 

Resultater i DKK med Freja i det gl. LP program:  
2015: LP1 160,5 point (1. Præmie & 2. Vinder på dagen) 

2015: LP1 166 point (1. Præmie & 2. Vinder på dagen) 

Resultater i DKK med Freja i det nye LP1 program:  
2016: LP1 134,5 point (3. Præmie) 

2016: LP1 182,5 point (1. Præmie) 

2016: LP1 176 point (1. Præmie) 

http://www.hundogtraening.dk/


2016: LP1 176 point (1. Præmie) 
2016: DM i LP1 i DKK's lydighedsprogram, blev vi nr. 10 ud af 20 hunde. 

Resultater i DKK med Freja LP2 program:  
201x: LP2 

Besøg min hjemmeside: 

http://www.123hjemmeside.dk/landseer1/7778743 

 

http://www.123hjemmeside.dk/landseer1/7778743

