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Sammenfatning 
Der var tilmeldt 33 deltagere. Heraf har 14 meldt tilbage på vores spørgsmål om 

• Setup 

• Relevans og brugbarhed 

• Mulige forbedringer 

• Forslag til flere webinarer 

Herunder er svarene samlet under overskrifterne. Nogle deltagere har svaret i generelle vendinger, men de 

fleste har fulgt vores disposition. 

Setup 

• Det fungerede fint. Jeg så kun lige slutningen live, men det jeg så fungerede perfekt og optagelsen 

efterfølgende var også fin. Dét fungerede fint. Der var lidt knas i starten med lyden, men det 

var muligvis kun hos mig, og blev hurtigt løst. Varighed med indlagt pause var fint. 

• Det fungerede upåklageligt. 

• Set-uppet fungerede fint - vi havde bare lidt bøvl i starten fordi min kæreste forsøgte at joine 

mødet fra sin computer via mit link, og så blev han bedt om at skrive sin mailadresse, men 

det kunne han ikke. Men så loggede vi på fra min computer i stedet for uden problemer 

(bortset fra at jeg ikke lige var der de første 2 min hvor vi åbenbart blev bedt om at sige 

noget). Man kunne måske skrive ud at linket er personligt og derfor ikke kan bruges af 

andre, el.lign. Tidspunktet passede os fint og længden var også OK, men godt der var en lille 

pause.  

• Jeg synes det fungerede superfint!  

• Meget fin måde at lære noget nyt hurtigt. Fedt med optagelsen – så man kan nå at høre igen 

og igen. 

• Setuppet fungerede godt, selv om jeg ikke er vant til at bruge zoom. 

• Set up fungerede perfekt og super at det kunne genses i en lille uge. Fine små film og gode 

power points.  

 
Husk: skriv at linket er personligt og ikke kan/må deles 
 

Relevans og brugbarhed 

• Synes det var et fint webinar - og bedre dagen efter når man fik tænkt over det. Mange ting 

som man nemt kan øve i hverdagen - rigtig fint! 

• Ja det var yderst relevant - jeg har to lagottis og jeg træner med dem ofte og dette webinar 

gav inspiration til nye øvelser. 

• Emnet er altid relevant og selvom jeg har oplevet en del andre trænere og vinkler på samme 

emne, så er det altid rart at høre flere forskellige vinkler på samme emne. Så kan man 

nemlig tage det fra hver, som man er enig i og man har flere forskellige muligheder for at 

finde noget, der virker for lige præcis på sin hund. 

• Jeg var meget glad for Irenes webinar. Jeg er første gangs hunde ejer og suger alt til mig. 

Med en viljestærk hanhund var emnet superrelevant og jeg føler mig inspireret af at høre 

hende omtale og beskrive sin tilgang til hundene.  

• Tak for et godt webinar. Jeg har i lang tid trænet sit øvelser hver dag, også bold øvelser hvor 

han må sidde og vente. Han spiser heller ikke før der er sagt værsgo. Dejligt at blive 

bekræftet i at det er nyttige impulsøvelser. 
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• Irenes beskrivelse af Lagottoens høje stressniveau, som en nødvendighed når man skal være 

en arbejdshund, synes jeg var god og tankevækkende.  

• Dejligt hvis der vil komme flere kurser, måske med Irene igen. 

• Emnet var bestemt relevant. Vi er allerede i gang med at øve :) 

• Det var blandt andet godt der, hvor der var små videoklip, så dem kunne der sagtens være 

flere af. Den visuelle demonstration fungerer rigtig godt.  

• Ja det var meget relevant, især at ha øje for ikke at gå for hurtigt frem, at vi godt må kede os, 

se på stress niveau undertræning og hun fortalte meget beskrivende og videoklip var gode 

• Emnet var meget relevant, og vi fik en masse med - tak! Vi var glædelig overrasket over at 

mange af de samme termer blev brugt, som vi kender fra vores egen træner, så det var nemt 

for os at følge med. Det var fedt at se nogle træningseksemplarer som vi nemt kan bruge - 

f.eks. det med tennisbolden. Og en ny vinkel for os var, at man skal gå væk modsat 

genstanden. 

• Emnet viste sig mere relevant, end jeg havde troet. Irenes skelnen mellem 

“behovsudsættelse” og “selvkontrol” giver super god mening. Alle de praktiske øvelser i 

selvkontrol glæder vi os til at prøve af. Træningen er allerede i gang, og det virker lovende.   

• Emnet var meget relevant. Men jeg har foreløbig kun set det en gang og mangler opskriften på 
hvordan jeg kan nå til de ønskede resultater. 

• Ja absolut relevant. Spændende ny måde for mig at arbejde med min hund. Har fået øjnene op for 
nye muligheder. Dejligt. 

• Det var rigtigt godt og fungerede fint. Det var godt med 10 min. pause. Fint med chatten. 

Fik rigtigt meget brugbart at vide. 

• Godt og relevant emne, fint præsenteret. Især videoklip illustrerede pointerne meget 

anskueligt. 

• Emnet var særdeles relevant både ift hvad der er godt at lære for en familiehund og til trøffel 

søg, som er mine hovedinteresser. 

Godt at få skilt Behovsudsættelse og selvkontrol ad og at det er vigtigt at arbejde først med 

selvkontrol. Irene er super til at levere præcist og faktuelt og jeg kan rigtig godt lide hendes 

grundholdning til træning af hunde.   

 

Konklusion: Relevant emne – gode øvelser – videoklip fungerer godt – udlægningen af 

stressniveau vigtig 

 

Forbedringer? 

• Lidt ærgerligt at man kun har adgang til webinaret i et begrænset antal dage. 

• Jeg ved ikke om det er muligt i jeres setup, men en reminder feks. pr. sms lige inden (feks 10 min 

før) ville være godt 

• Jeg kunne godt ha brugt at hun havde tilpasset det mere til racen ifht deres insisterende 

opmærksomhed, Rosa er meget insisterende, men også meget villig til at lære, dog med stor 

vedholdenhed fra os.  

• Jeg synes egentlig det var meget godt. 

• Jeg ville nok foreslå Irene at inddrage lidt omkring øvelser tidligere i den teoretiske fremlæggelse. 
Jeg tror, det vil øge lydhørheden at høre lidt om praktik, så teori og sidst meget om praktik.  

• Jeg kunne godt tænke mig at linket kunne bruges i f.eks. 14 dage, så jeg kunne nå at se det flere 
gange. 
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• Jeg kunne godt bruge at vi havde adgang noget længere. Det ville være så godt at øve lidt nu 

og se det igen – øve mere og se det igen….. Kunne optagelsen blive liggende på DLK´s 

hjemmeside? 

• Gerne lidt længere tids adgang til optagelsen (14 dage?) 

• Ville gerne kunne se webinaret flere gange. Altså have adgang længere tid/for evigt.  

 

Konkrete forslag: længere adgang til optagelsen – reminder pr SMS – mere tilpasset racen 
 

Flere webinarer – og emner 

• Er helt åben for flere webinarer - ikke noget specielt. tænker man kan bruge noget forskelligt 

- helt sikkert noget man vil kunne bruge når man bliver opmærksom på det! 

• Ved ikke hvor mange - måske 1 forår og 1 efterår. 

• Jeg syntes et par stykker om året kunne være passende. Jeg kunne godt tænke mig at lidt om 

det at have flere hunde og hvordan man integrerer en ny hund i familien hvor der i forvejen 

er en hund. Jeg ved Irene Jarnved har et webinar om dette emne. 

• Webinarer er ALTID godt. Hvor mange i løbet af et år? Hvor mange har jeg ikke en mening 

om, for man behøver jo ikke tilmelde sig alle. Man kan vælge dem, som har interesse for en. 

Jeg ved at Zara Holst Zachariasen, der er ansat ved DKK holder forskellige webinarer. Jeg 

ved ikke om hun vil kunne hyres til at holde på samme måde som Irene gjorde, men hun kan 

jo kontaktes, så I kan høre, hvad hun kan tilbyde.  

• Specielt synes jeg at håndteringssamarbejde/ frivillig håndtering er et emne, der er særdeles 

relevant for Lagotti. 

• Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om forskellige typer leg og hvilken betydning det har 

for trivsel. 

• Dejligt hvis der vil komme flere kurser, måske med Irene igen. 

• Jeg vil meget gerne deltage på flere webinarer. I virkeligheden vil flere med gode tips i 

samme boldgade være fint, så man kan bygge ovenpå. Her og nu har jeg ikke konkrete bud, 

men jeg synes Irene Jarnved gør det supergodt, så måske hun - eller andre - kan byde ind 

med, hvad de “har på hylderne”.  

• Et webinar for “os” som er 1. gangs ejere af en Lagotto for at få mere kendskab og indblik i 

racen 

• Måske en gang i kvartalet? Kan ikke lige komme på nogle emner lige nu... 

• Jeg synes et par alment  lagottorelevante webinarer pr. år vil være godt plus evt. mere specifikke 
webinarer fx om lagottoklipning, trøffeljagt ….  

• God ide med flere webinarer. f.eks 4. Et med trøffelsøgning. Måske et med hvalpetræning, hvad 
kan man forvente hvornår. 

• Ja tak 1-2 om året. 

• F.eks. Samarbejdshåndtering – Karina Lynggaard fra DogTech 

• Lav gerne flere af den slags. F.eks. Om klipning el. trøffelsøgning el. krav til hundens brug 

til avl. 

• Jeg kunne godt tænke mig at tage en snak med Irene om hun ville og hvordan hun kunne 

instruere trøffelsøg i naturen og trøffelsøg på bane, enten som webinar eller kursus. Der er 

mange nye og gamle Lagottofolk som ikke er kommet i gang. 
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Konkrete forslag: Integrering af ny hund, hvor der allerede er en – frivillig håndtering – leg 

og trivsel – førstegangsejere af lagotto – trøffeljagt – lagottoklipning - webinarer der bygger 

på hinanden – krav til avl - hyppighed fra 4 til 2 gange årligt 

 

Svarene er indsendt i perioden 28. april-4. maj 2022 og sammenfattet af 

flemming christensen 

Sekretær DLK 


