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Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Kære alle,
Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under
afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv en ferie, det skal være.
I opholdet kan indgå foredrag om hundens adfærd og træning af dyrlæge og
adfærdsekspert Marianne Langdill såvel som sightseeing af øens herligheder, aftener med
wellness, måske en ridetur for de der har lyst eller blot lange gåture med hundene.
Det følgende er først et eksempel på et ophold dernæst visse praktiske forhold og til sidst
forslag til mulige emner for foredrag.
Vi glæder os til at møde jer.
Med venlig hilsen
Marianne Langdill, Dyrlæge & Hanne Nutzhorn, Bed & Breakfast Events

Obs. I storebededagsferien; fredag d. 4 til søndag d.6. maj samt i pinseferien; fredag d. 25.
til mandag d. 28. maj 2012 tilbyder vi 10 % rabat som et introduktionstilbud.
Se andre muligheder for ophold på www.bed-breakfast-events under ”weekendophold” og
”kalender” – og kontakt os gerne for nærmere aftale.
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Eksempel på et Ærø ophold

Fredag
Ankomst Ærøskøbing kl. 15.30 med færgeafgang kl. 13.15 fra Svendborg. Se mere under
www.aeroe-ferry.dk
Indkvartering og kaffe med hjemmebag.
Kl. 17-19 foredrag på gården med et glas rødvin og lidt snack.
Aftensmad.

Lørdag
Morgenkaffe
Aktivitet efter eget ønske f.eks. sightseeing i øens smukke historiske købstad Ærøskøbing.
Frokost.
Evt. praktisk træning/foredrag.
Kaffe med hjemmebag.
Aktivitet efter jeres ønske f.eks. gåtur i området eller bare ren afslapning.
Aftensmad.
Søndag
Morgenkaffe
Aktivitet efter jeres ønske, evt. praktisk træning/foredrag/sightseeing eller andet.
Frokost.
Afrejse fra Ærøskøbing kl. 14.45.

Vi er meget fleksible, og arrangerer gerne jeres ophold efter jeres ønsker, der kan eventuelt
tilbydes flere foredrag, eller I kunne måske have lyst til at kombinere opholdet med helt andre
oplevelser.
Turridning og wellness massage tilbyder vi her på gården, og der er også rig mulighed for lange og
smukke gåture med hundene, og mange steder kan hundene løbe løse f.eks. på stranden neden
for gården.
Gårdens beboere omfatter to omgængelige Leonbergere, 2 katte, nogle høns og 8 ½ heste.

3

Weekend ophold på Ærø.
I skal være minimum 3 tilmeldte til et ophold. Vi har 2 enkeltsenge og en dobbeltseng, og der kan
redes op til 2 ekstra, hvorfor vi kan tilbyde ophold til op til seks personer.
Følgende er inkl.: Eftermiddagskaffe med hjemmebag, snack, frugtkurv, ½ flaske vin og ½ ltr. øl pr.
person fra det lokale Rise Bryggeri samt morgenmad og frokost.
Der er tre muligheder mht. forplejning:
I laver selv aftensmaden. Alle varerne vil være i køleskabet, og der vil være lagt opskrifter frem. Vi
har valgt nogle lækre retter, der samtidigt er nemme og hurtige at tilberede, så I både oplever
hyggen ved at lave mad sammen, men også har tid til andet. Menuen kan bestå af ovnbagte
grøntsager med skinkemedaljon, kyllingefillet i basilikum fløde, pasta med bacon i gorgonzola
sovs, kylling i æblevin, pasta og kødsovs eller røget laks og peberrodscreme. Afhængigt af
årstiden kan også tilbydes grillaften eller hummerhaler med en krydderurtemayonnaise.
I kan også vælge, at vi laver aftensmad til jer. I så fald er der et pristillæg på 100 kr. pr. person pr.
overnatning.
Der er også mulighed for, at I helt sørger for egen forplejning. I så fald gives en prisreduktion på
200 kr. pr. person pr. overnatning.
Overnatning (pris pr. person pr. nat)
1 overnatning

2 -3 overnatninger

v/3 personer

975 kr.

925 kr.

v/4 personer

875 kr.

825 kr.

v/5-6 personer

800 kr.

750 kr.

For turridning (ca. 1 ½ time inkl. opsadling) eller 40 min wellness massage er prisen 375 kr.
Obs. I skal selv sørge for at være forsikrede i tilfælde af egen tilskadekomst eller hvis der forvoldes
skade på andre personer eller ting under opholdet.
Ved afbud til bestilt ophold returneres beløbet ikke, men der kan tilbydes et tilsvarende ophold på
et senere tidspunkt inden for samme kalenderår.
www.bed-breakfast-events.dk | v/ Hanne Nutzhorn |Tværby 25 | 5970 Ærøskøbing | tlf.: 30205975
|mail: nutz@dlgtele.dk
Marts 2012
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Foredrag & praktisk træning
Hvalp – opvækst og udvikling
eller
Hvorfor er det vigtigt at vælge den rette opdrætter for at få den rette hvalp?
Vi inddrager både de veterinære og adfærdsmæssige vinkler i hvalpens udvikling. Vi
gennemgår hvalpens psykiske og fysiske udvikling og går i dybden med hvalpes mentale
udvikling og konsekvenserne af arv og miljø.
Vi ser på fænomener såsom stress, hæmning, frustration, evnen til problemløsning, og
hvordan vi selv indvirker på hvalpenes udvikling.
Vi diskuterer hvordan man selv, som nybagt hvalpeejer og opdrætter, kan inddrage denne
viden til at opnå fysisk og mentalt sunde hvalpe, der udvikler sig til hunde uden
problemadfærd.
To timers foredrag. Pris 1000,-

Vigtige begreber i adfærdens verden
Alle der beskæftiger sig seriøst med dyr bør have viden om og indsigt i nogle af de vigtigste
begreber indenfor adfærd såsom
Indlæringsteori
Indlært hjælpeløshed
Ressource Holding Potential (RHP) m.m.
To timers foredrag. Pris 1000,-

Myternes holdeplads
eller
Hverdagens små udfordringer
Som f.eks.
At bide eller ej
At gå pænt – hvorfor er det så svært?
Kampen om foder og madskål
Alt er tyggeben for en hvalp
At lege for alvor
To timers foredrag. Pris 1000,-

Hvorfor går det galt til konkurrence?
eller
Hjemme godt – ude skidt
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Man træner hårdt og målrettet, og alt synes at gå fint. Og så alligevel… på
konkurrencedagen gør hunden ting, den aldrig har gjort under træningen hjemme. Hvorfor
er den ikke lige så god på banen som derhjemme?
Hvis man træner seriøst, bør man kende til indlæringsteori og indlært hjælpeløshed. Man
bør vide noget om motivation og belønning, og også begreberne shaping og proofing, hvor
vi tænker i delmål og at øge øvelsernes pålidelighed, også når de udføres i fremmede
omgivelser.
To timers teori og en times praktisk træning. Pris 1500,-

Klikkertræning
Hvad er klikkertræning, og er der overhovedet en ide med at bruge en klikker? Vi kigger på
principperne bag denne form for træning og ligeledes indlæring og brug af klikkeren. Derudover
introducerer vi klikkeren i den praktiske træning.
To timers teori og en times praktisk træning. Pris 1500,(Medbring egen klikker)
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