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LUSITANOEN –
DEN PORTUGISISKE
FULDBLODSHEST
Lusitanoen er en af de ældste ridehesteracer. Gennem de sidste 5.000 år
er den avlet og kendt for at hjælpe
mennesket - til landbrug, transport,
ridning, i kamp og til den portugisiske
tyrefægtning. Resultatet er en hurtig,
stærk, intelligent og smidig hest. Ud
over tyrefægtning og den relativt nye
disciplin, Working Equitation, bruges
lusitanoerne til dressur, spring og kørsel. I hele verden er der knapt 17.000
stambogsførte lusitanoer. De ﬂeste i
Portugal og Brasilien. I resten af verden er der ca. 2.000. I Danmark er der
knapt 50 lusitanoer.
Se mere om Zimbro på www.coudelaria-torresvazfreire.com og om de portugisiske heste på www.cavalo-lusitano.com eller www.lusitanoforeningen.dk

SAMARBEJDET MED DYRLÆGEN
En ting er at sørge for, at sæden bliver tappet i
Portugal, noget andet er at sørge for, at hoppen
kan blive insemineret på det rigtige tidspunkt.
Nanna Westergård-Nielsens dyrlæge indvilligede
i at tage denne opgave på sig, og i forbindelse
med Zitas brunstperiode kom hun ﬂere gange til
stalden og scannede hesten for at se udviklingen
i brunsten. I dagene op til 1. maj 2009 var et æg
var ved at være klart. Kontakten blev taget til
hingsteejeren i Portugal, og godt 24 timer efter
ankom sæden i en lille mahognikasse med et
internationalt transportﬁrma. I løbet af de næste
to døgn blev Zita insemineret to gange. 18 dage
efter kunne dyrlægen ved en scanning konstatere, at hesten var drægtig.

ANNONCE

ULVESPROG OG GLADE HUNDE
Har du en hund, der ødelægger dit hjem, når du ikke er
hjemme, der trækker så du er ved at få en skulderskade
eller som gør ad alt og alle? Fortvivl ikke – disse og andre
problemer kan der gøres noget ved!
Når man anskaffer sig en hund, inviterer man en ulv ind
i sin stue idet hunden har alle ulvens urinstinkter intakte.
Ulve og hunde er ﬂokdyr, og for et ﬂokdyr er det vigtigt at
vide, hvem der er lederen, og mange af de problemer vi
har med vores hunde, opstår fordi hunden er i tvivl om,
hvem der er lederen og ofte tror den, at den er ﬂokkens
leder.
Verdensberømte engelske Jan Fennell har udviklet en
metode, som virker på ALLE hunde uanset race og alder,
idet den er baseret på hundens eget sprog og signaler.
Disse signaler beskriver Jan Fennell i sin bog Hundelytteren, som er udkommet på mere end 20 forskellige sprog.
Metoden går ud på, at man ved hjælp af nogle meget
simple signaler, får hunden til selv at vælge os som lederne, og når det sker, forsvinder problemadfærden, og
hunden vil selv vælge den gode opførsel. Med andre ord
får vi hunden til at samarbejde med os – ikke fordi den
SKAL, men fordi den har lyst.
Danmarks eneste Jan Fennell Hundelytter er
Karina Rasmussen, Hundesprog.dk. Karina er uddannet i England af Jan Fennell, og adfærdsbehandler
hunde i både ind- og udland. Grundet de gode resultater
Karina har opnået, er hun i dag én af Jan Fennells højest anbefalede Hundelyttere, og er udnævnt til Mentor
for uddannede Hundelyttere World Wide.
KURSUS: 19. og 20. November (grundkursus) samt
21.- 23. November (udvidet kursus). Kurserne er for alle
hundeejere, for dig der har problemer med din hund samt
for dig som gerne selv vil være adfærdsbehandler ved
hjælp af Hundelytter-metoden.
Ønsker du at vide mere om konsultation, foredrag eller
kurser, så kontakt Karina Rasmussen, tlf. 20616223 /
info@hundesprog.dk og få det forhold til din hund, som
I begge fortjener.

HUNDESPROG.DK

ÅRETS JULEGAVEHIT er skrevet af
første 100 bestillinger signeres og
POUL THOMSEN
tilsendes på udgivelsesdagen
”Beretningerne i bogen vidner om
en stor kærlighed til og et langt liv
med hunde, og når man læser dem,
kan man næsten høre forfatterens
karakteristiske, varme, dybe stemme, for han skriver nøjagtig som han
fortæller - levende og medrivende!”
Mange sjove og charmerende farveillustrationer.
Pris: 198 kr. (+ porto)
Læs mere
og køb bogen på

www.tro-fast.dk
klip ud og gem

Releaseparty på udgivelsesdagen
Med gløgg og æbleskiver på Frederikshavn bibliotek
D. 19. november 2011 kl. 11.00 - 13.00
Poul Thomsen præsenterer sin nye bog. Køb den og få den personligt signeret. Hils på Poul Thomsen og hans to hunde - Farbror og Lillebror, som
naturligvis også er med i bogen.

Gratis adgang for alle!

