
                       HUNDEADFÆRD, SIGNALER OG KOMMUNIKATION. 

 

Mandag d.21.august fra kl.18-21 kommer Line Kollerup Oftedal fra Alpha hundeadfærdscenter og holder 

foredrag. 

Hver dag ”snakker ” vores hunde med os, med andre hunde og med omgivelserne. Hundens sprog består af 

adfærd og mange signaler. For bedre at forstå hvad vores hunde fortæller, vil Line komme og prøve at 

oversætte dette hundesprog, så vi får chancen for at blive endnu bedre ti l at tolke og forstå.   

Der vil være indlagt en pause, hvor der er mulighed for, at købe kaffe, kage, øl og vand.  

 

 

Kort fortalt om Line: 

Line Kollerup Oftedal, 38.   

I 2002 stiftede jeg sammen med min nuværende mand, Alpha HundeadfærdsCenter, hvis overordnede mål 

altid har været at assistere, hjælpe, rådgive og instruere hundeejere i træningen sammen med og 

omgangen med deres hunde. Min primære praktiske uddannelse har jeg taget hos norske Turid Rugaas ad 

to omgange – først som elev, dernæst som assistent. Derudover har jeg arrangeret en del kurser med 

internationale trænere og forskere, hvoraf de største har været Ray Coppinger, Clive Wynne, Sophia Yin og 

senest Simon Gadbois. Jeg deltager tillige i forskellige kurser og foredrag med andre trænere, forskere og 

adfærdskonsulenter, så ofte som det er mig muligt. Siden opstarten af Alpha HundeadfærdsCenter har jeg 

undervist mange 100’er hunde og deres mennesker, været på masser af hjemmebesøg, holdt foredrag og 

kurser i forskellige regi. Jeg har gennem 9 år været ekstern underviser hos Den nationale politihundeskole i 

Farum, hvor jeg, sammen med Tore, har undervist i klikkertræning. Siden 2006 har jeg arbejdet delvist med 

servicehunde til mennesker med psykiske udfordringer og i 2014 påbegyndte jeg, sammen med et par 

andre, stiftelsen af den nuværende forening Trinitas – Service-&Terapihunde, hvor vi primært arbejder med 

såkaldte psykiatriske servicehunde. De sidste knap 5 år har hundetræning og adfærdskonsultationer 

’udelukkende’ været en bibeskæftigelse, mens jeg har studeret Anvendt filosofi ved Aalborg Universitet. 

Mit igangværende kandidatspeciale er et videnskabsfilosofisk speciale, der skrives med afsæt i Trygfondens 

forskningsprojekt ’Optimale hundebesøg på plejehjem’, i forbindelse med hvilket jeg pt til lige er ansat som 

forsøgsmedarbejder af Århus Universitet.   

Vi har selv haft en del forskellige hunde gennem årene – både hunde, vi har haft fra deres hvalpetid, men 

også omplaceringshunde, som vi har taget ind. Nogle blev, mens andre blev videreformidlet. Vi har haft 

hunde i træning og 3 kuld schæferhvalpe. I dag har vi to schæfertæver på henholdsvis 8 og 9 år – den ene 

har vi haft fra hun var hvalp, den anden fik vi ind da hun var 3.    

 



 

 


