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Skogsdungegatan 1e, 254 74 Ödåkra
0703 - 579574
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Aktuellt
Arbetslivserfarenhet
1993

Fido´s Hundinformation KB.
Färdigutbildad Hundinstruktör & Hundpsykolog/ beteendevetare på
hund. Bildar Fido´s Hundinformation KB där kursverksamhet för
hundägare bedrivs.
Genom åren hålls även ett otal antal föreläsningar för föreningar,
hundklubbar samt privata sammankomster.

1997

Hjälplinje på telefon
Tjänsten finns idag som swish.

1998 - 2011

SR P4
Börjar prata Hundväkteri i SR P4 Kristianstad varje månad. Även
flitigt förekommande i Karlavagnen SR P1 och Café Syrén SR P4

1998

Bok Välj rätt hund
Första boken " Välj rätt hund" utkommer på ICA Bokförlag.
Översätts till
-Norska
-Finska
-Estniska
Utkommer även som Punktskriftsbok

1999

Undervisning DGI
Undervisning av danska agilityinstruktörer i valpens utveckling,
rasskillnader och inlärning påbörjas och fortgår sedan under
flertalet år genom DGI (Danska Riksidrotts Förbundet).

2000 - 2001

Regiondjursjukhuset i Helsingborg
Heltid i projektet " Hundpsykolog på Djursjukhus". Projektet avslutas
med redovisning i Svensk Veterinär Tidning 2001.

2000

Sveland Djurförsäkringar
Charlotte har som hundpsykolog vid många tillfällen under
flera år haft projekt ihop med Sveland Djurförsäkringar

.

2000 - 2003

Vovve
Hundpsykolog åt nätportalen VOVVE under tre års tid.

2000 - 2006

Video Välkommen Valp
Informationsvideon ”Välkommen valp” börjar delas ut till alla SKK
registrerade valpar, detta pågår under sex års tid, 600. 000 video
når nya hundägare, vilket för dem är gratis. Charlotte skapar idén,
videon och organiserar allt omkring.

2000

Pedigree / Mars Sverige AB
Under flertalet år med start 2000 Hundpsykolog och sakkunnig åt
Pedigree/Mars Sverige AB samt delaktig i uppbyggnaden av deras
internetklubb i Sverige & Danmark.

2000

TV 4 / Media
Fido´s Hundinformation/ Charlotte har medverkat i flertalet
program på TV 4 och i fria radiokanaler från år 2000.

2002

DVD Unghunden
Dvd:n ”Unghunden” ges ut, en samproduktion ihop med Titan
television och SKK (Svenska kennelklubben).

2002

Bok Aktivera din hund
Boken ”Aktivera din hund” utkommer. Denna finns även som
talbok.

2004

Första Hundslingan
En aktiveringspromenad med hägn för löshundsträning i
Helsingborg byggs upp, denna upprättas på fler ställen i
kommunen och även i Hässleholm och Landskrona kommun.

2005

Bok Hundens första år
Boken ”Hundens första år” ges ut.

2006 - 2013

Örkelljunga Hundgymnasium
Startar upp ”Örkelljunga Hundgymnasium” vilket blir en profil inom
Örkelljunga gymnasieskola. Bygger upp hela profilen och
undervisar i samtliga nio hundrelaterade ämnen.

2006

DVD / CD-rom Ditt liv med hund
Dubbelbox med CD och DVD. Innehåller de tidigare filmerna
Välkommen Valp och Unghunden, samt den nyproducerade CDskivan Ett år med Lexi.

2007

Bok Min hund och jag
Barnboken ”Min hund och jag” utkommer.
Översätts till
- Isländska
- Finska

2009

Bok Mental aktivering för din hund
Boken ”Mental aktivering för din hund” ges ut och finns även som
Talbok med text och som Punktskriftsbok.

2010

Bok Ledarskap som din hund förstår
Boken ”Ledarskap som din hund förstår” ges ut.

2011

Bok Baka eget hundgodis
Boken ”Baka eget hundgodis” ges ut.

2015

Bok En liten bok om stor sorg
Boken ”En liten bok om stor sorg” ges ut.

2015

Din Veterinär, Helsingborg
Detta år inleds ett närmre samarbete med Din Veterinär i
Helsingborg. Samarbetet innebär att kunderna får möjlighet till
professionell hjälp i hundfrågor.

2017

Rasvalstest
Digitalisering av hundraspresentationen från boken Välj rätt hund.
Testet finns på hemsidan www.fidos.se och kan göras på dator,
läsplatta eller i smartphone.

2017

Återutgivning av två böcker
Böckerna ”Välj rätt hund” och ”Hundens första år” återutges i ny
kostym, denna gång av Bokfabriken i Malmö.

2018

Bok Unghunden
Bok "Unghunden" beskriver hundens tonårstid.

2018

Onlinekurs
"Brandvarningshunden" - onlinekurs som leder dig till att kunna utbilda
din hund till brandvarnaren i hemmet.

2018 - 2019

AB Dogman
Utbildningsprojekt - Dogman utökade sitt sortiment till att innefatta
hundkunskap för kunder och anställda i butiker.

2019

Fler onlinekurser
Helt unikt flocksammanbindande, kunskapsgivande kurser som är till för
alla hundägare som är nyfikna och älskar sin hund. Helt oberoende av
var du bor i landet - Onlinekurser som är lätta att se och lyssna till
kommer direkt hem till dig.
- VUV - Valp och Unghunds Vägledning.
- God Hundhållning - vad är det?

2021

Helpmeup - en online rådgivnings sida
Flertalet webbinar om hund för hundägare, där många personer kan
medverka samtidigt och därmed skapas en större dynamik med
webbinariet, samt enskilda samtal med expert om hundproblem.
Mötet sker via zoom.
www.Helpmeup.se

2021.

Expert på Kebitz-app
Expertrådgivare inom ämnet Hund på Kebitz - App.
Frågor kan ställas inom ämnet Hund vilka besvaras genom inspelning i
realtid. Du både ser och hör expertens svar live. Kunskapsfakta
levereras lätt och smidigt, när du vill veta.
Hämtas gratis på App-Store.

