
Foredrag om Kiropraktik på hunde 
v/dyrlæge Jacob Schrøder Andersen

Dato: 30. januar 2013 kl. 19.00-21.30
Mødested: Klubhuset på Voerbjergvej
Bemærk: Det er ikke muligt at medbringe egen hund

Aktivitetsudvalget har lavet aftale med dyrlæge Jacob Schrøder Andersen om dette foredrag – kun 
for Nordjysk Hundetræning.

I løbet af de senere år er det blevet almindeligt at give vores hunde samme form for behandlinger, 
som vi mennesker får – det være sig genoptræning i vand, massage, fysioterapi ovs. Også kiro-
praktik er efterhånden blevet en anerkendt behandlingsform ved f.eks. gigt, dysplasi, rygproblemer 
og halthed for blot at nævne nogle få eksempler.

Vi  glæder  os  til  en  spændende  aften  med  Jacob 
Schrøder  Andersen,  som  er  ansat  som  'almindelig' 
dyrlæge på Nordre Dyrehospital ved Lystrup – han har 
derudover specialiseret sig indenfor veterinær fysioterapi 
og  veterinær kiropraktik  og laver  kiropraktiske behand-
linger i eget firma - "DyrlægeKiropraktik". Han har i 6 år 
arbejdet  med  at  uddanne  dyrlæger  til  at  blive  kiro-
praktorer, hvilket foregår på skoler i Tyskland, England og 
USA. Han er desuden lige startet med at uddanne folk til 
hundemassør,  hvilket  foregår  på  Nordre  Dyrehospital. 
Dette kursus er han speciel glad for at holde, for her har 
han mulighed for at undervise alle, og ikke kun personer 
der allerede er i branchen.

Du  kan  læse  mere  om  kiropraktik  på  dette  link  - 
http://dinby.dk/egaa/kiropraktik-til-hunde 

Deltagelse ved foredraget koster 55,- kr. pr. person for medlemmer (medlemsskab gælder hele 
husstanden)  og  80,-  kr.  for  ikke-medlemmer.  Tilmelding  skal  ske  til  aktivitetsudvalget  på 
aktiv@nordjyskhundetraening.dk senest den 25. januar med oplysning om navn, antal personer og 
mobilnr.  Betaling  skal  ske forud –  via  netbank  på  reg.nr.:  9280  kontonr.:  4572854421.  Angiv 
'foredrag' i emnefelt på overførslen. Begrænset antal pladser - Medlemmer har fortrinsret, i tilfælde 
af overbookning får du besked. Det er muligt at købe øl og vand.

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget
Birthe Skytte, Hanne Helligsø og Christina S. Nielsen.
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