
Instruktør lørdag: 

Mona Sørensen fortæller her om sit hunde- og hundeinstruktørliv: 

 

Træner - hvem er jeg? 

Mit navn er Mona Sørensen, jeg er 36 år og har i hele mit liv været omgivet af hunde. 

For 20 år siden blev jeg uddannet hundeinstruktør. Jeg har de sidste 20 år brugt al min 

fritid på hunde og hundetræning. Jeg har trænet mine egne hunde samtidig med, at jeg har 

været lydighedstræner i forskellige klubber, med forskellige formål. Overskrifterne på min 

trænerkarrierer er jagthundeinstruktør, lydigheds- og konkurrencetræner, 

kursusinstruktør, samt egen hundeskole med familiehundetræning og hjælp til 

problemadfærd. 

Hundetræning for mig skal være sjovt for både hunden og for hundeføreren. Det er vigtigt, 

at træningen er inspirerende og styrkende for samarbejdet mellem hund og hundefører. 

Min træning bygger udelukkende på positiv forstærkning - gerne med ”klikker” - og altid 

med udgangspunkt i den enkelte hund og ejers behov. Jeg anvender megen humor i min 

træning, som også er meget konsekvent og struktureret, men når vi har det sjovt går det 

hele meget lettere. 

Jeg fik min første rottweiler for 10 år siden og tabte mit hjerte til denne race. Min egen og 

mange af de andre rottweilere, jeg har trænet igennem de sidste 10 år, har lært mig, hvor 

afgørende det er, at vores træning og samvær med hunden bygger på motivation, gensidig 

respekt, tillid og forståelse og ikke mindst på respekt for hundenes forskelligheder. Jeg er 

af den stærke overbevisning, at hundetræning er for hundens skyld! Jeg mener, at man har 

påtaget sig et ansvar, da man anskaffede sig hunden.Husk du har valgt hunden, den blev 

ikke spurgt?! 

Træningen foregår på den måde, at jeg kommer med forslag til nogle øvelser, vi kan træne. 

Hundeførerne kommer også med ideer og ønsker til træningen. Formålet med vores 

træning i rottweilerklubben er at skabe et solidt grundlag for en velstimuleret hund, der 

fungerer godt i hverdagen. Mit udgangspunkt som hundetræner er, at ALLE HUNDE HAR 

KRAV PÅ ET GODT HUNDELIV, MED SJOV OG LEG. Det er min opgave, som træner, at 

hjælpe dig, som ejer, med at skabe et godt liv for både din hund og dig. 



Jeg forventer af dig som hundefører, at du er villig til at gøre en indsats for at lære din 

hund at kende og øve dig i forståelse af hundens sprog. Jeg forventer, at du prioriterer 

hunden og samarbejdet højt, NÅR der opstår konflikter og misforståelser mellem jer i 

træningen. Jeg forventer, at du benytter positive træningsmetoder og behandler hunden 

med den respekt den fortjener. Jeg anbefaler bestemt brug af ”klikker” i træningen, men 

det er helt op til den enkelte hundefører at afgøre om, man ønsker at benytte denne. 

Mit motto er: Hver gang du går hjem fra træning skal du spørge: Har min hund haft det 

sjovt til træning i dag, har den oplevet succes? Hvis du kan svare ja, har DU haft succes 

som hundefører. 

 


