
 

 

 
 
Hunden har omkring 30 dæmpende signaler, som er venlige signaler, den anvender til at forbygge 
konflikter med. Hunden kommunikerer ligeledes med afstandsøgende og afstandsmindskende 
signaler og den bruger hele kroppen, når den snakker. 

Indhold 
Denne aften stiller vi skarpt på de mest almindelige signaler, som hundene bruger, når de 
kommunikerer med hinanden eller os mennesker.  
Du vil gå hjem med viden om hundesprog til husbehov. Din hund vil elske dig for det! 
De medbragte hunde (vi kontakter dig, hvis du skal tage din hund med) vil blive delt ind i passende 
legegrupper i forhold til temperament og størrelse. Vi vil observere hundene og analysere og 
snakke om hvordan og hvad de kommunikerer til hinanden. Der vil være rig mulighed for at teste din 
viden omkring "hundesprog", samt at stille spørgsmål til netop din hunds signaler. 
 
Da en central del af aftenen er at observere hundenes kommunikation i praksis, må der være 
forskellige hunde, så vi kan sammensætte legegrupper.  
Der er dog max plads til 10 hunde. Else kontakter dig, hvis du skal medbringe din hund. Hører 
du ikke fra Else, bedes du ikke medbringe din hund. 
Mens vi lytter til teorien, er det vigtigt, at hundene enten kan vente i bilen eller forholde sig roligt i 
bur eller ved ejer. 
 
Udbytte 
Ved at kunne forstå og læse din hunds signaler, vil du kunne undgå konflikter og misforståelser, når 
din hund agerer i samspil med artsfæller og mennesker. 
 

Dato 
26/2-2020 
 
Sted 
Hundehaven Potefryd 
Edwin Rahrs Vej 78  
8220 Brabrand  
(overfor Boxit) 
 

Tilmelding 
Direkte til else@hundehavenpotefryd.dk eller 40 85 50 38 eller via Hundehaven 
Potefryds Facebook side. 
 
Sidste frist for tilmelding:  
18/2-2020 

Tidspunkt 
18.30 – 20.30 
 
Max deltagere 
20 pers. (først til mølle) 
 

Pris 
149 Kr. 
Betaling via Mobile Pay til 395372 (mrk. ”Kursus”).  Betaling skal ske straks ved 
tilmelding. 
Betaling kan ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse, idet du vil tage en plads 
fra en anden. 

 
Oplægsholder 
Ditte Maria Nors Jensen fra Hundensgaard. https://hundensgaard.dk.  
Ditte er Professionel Hundeinstruktør og Adfærdsbehandler af hunde gennem PAFF (Professionelle 
Adfærdsbehandlere og Instruktører For Familiedyr) hos hundepsykolog cand. Psych. Lone Greva.   
Udover træning og adfærdsbehandling af hunde, har Ditte HundensgaardButik, hvor hun sælger BARF, 
tørfoder af høj kvalitet, kosttilskud, sunde tørrede godbidder til hygge og til træning, aktiveringslegetøj, 
udstyr til hunden m.v.  

Temaaften feb. 2020:  
Hundesprog, de 30 dæmpende signaler 
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