
Dansk Kennel Klub Kreds 6 inviter til medlemsaften 

Hundens kropssprog og signaler! 

Forstår du hvad din hund fortæller dig? 

Foredrag med Hundecoach Maja B. Bruus 

Torsdag den 14 november 2019, kl. 18.30 

Aarhus firma sport -  Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus  - lille sal, på bygnings bagside   

Vores hunde er helt unikke til at kommunikere via deres eget kropssprog. Et sprog som du 

nu får muligheden for at lære og tolke. 

Ofte står vi uforstående overfor hvad vores hund prøver at fortælle os og blive i tvivl om 

hunden er bange, stresset, usikker, legesyg eller noget helt andet. 

Og ofte misforstår vi deres hensigt og føler os truet af deres adfærd 

Denne aften vi vil gennemgå de forskellige typer signaler hunde sender og se på hvilken 

betydning de har i forskellige situationer.  

Foredraget er uden hund, da vi ønsker at kunne fordybe os i videoklip og billeder og 

derigennem analysere hvad det er hundene fortæller og hvordan vi kan bruge denne 

viden i vores dagligdag. Både i hverdagssituationer, på lufteturene og på 

træningspladsen. 

Efter foredraget vil du være bede rustet til at forstå din hunds adfærd, kende forskel på 

truende og dæmpende signaler samt hvad den prøver at fortæller dig via sit kropssprog. 

Ønsker du at deltage på dette intensive foredrag om hundens fantastiske kropssprog og 

signaler? 

Tilmelding via hundeweb senest d. 8 november 2019 

Pris  - for medlem af DKK 100,-  inkl. kaffe og kage  

ikke medlem 125,-  inkl. kaffe og kage 

 



Foredragsholder er Hundecoach Maja B. Bruus som til dagligt ejer og driver Horsens 

Hundecenter.  

Maja er Examineret adfærdsrådgiver, Nose Work, Klikker- og Hundeinstruktør. 

Siden 2001 har hun arbejdet professionelt med hunde og rådgivning til deres ejere. 

Kombineret med en bachelor i pædagogik og erfaring i praktisk coaching har hun skabt sit 

eget firma med professionel Hundecoaching i højsæde.        

Det er Majas ønske at gøre alt samvær med vores hunde så positivt, harmonisk og 

respektfuldt som muligt. Dette opnår vi gennem viden, erfaring og social interaktion med 

vores skønne hunde. 

Maja træner udelukkende ud fra positive og bløde metoder med hensyntagen til hundens 

race, alder og adfærd. Ved at fokusere på hunden som et intelligent væsen, der 

kommunikerer med os og ønsker at være en del af vores hverdag, opnår man et mere 

harmonisk forhold mellem hund og ejer. 

Maja egen personlige rejse ind i hundenes univers slutter aldrig og hun deltager derfor 

løbende i kurser, foredrag og efteruddannelser for at holde sig up to date med nye metoder 

og tendenser. Dette giver Maja en alsidig indsigt og erfaring i hundens adfærd, behov og 

signaler og hvorledes man bedst kan videregive dette. 

Vil du læse mere om Maja og Horsens Hundecenter, kan du kigge på 

www.horsenshundecenter.dk. Hun er også på Face book.  

 

 

http://www.horsenshundecenter.dk/
http://www.horsenshundecenter.dk/

